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 غ يكزلا رش رلاوللا بسلا
 مالسلاو ةالصلاو هلاضفأل بلاط بصتنا نمل بابلا حتافو هلالجل اعضاوت ضفخنا نم عقار هلل دمحلا

 خألا ينعلطأ دقف « دعب امأ نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا ديسو نيملاعلا حصفأ دمحم انديس ىلع
 بهاولا ةحنم» ب ىّمسُمْلا ليلجلا هباتك ىلع يعورملا يبعشلا ىيحي هللا دبع نب هللا دبع خيشلا ةمالعلا
 لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم ديسلا يراسلا ردبلا ةمالعلا ديسلل «ةيردلا بكاوكلا دهاوش ىلع ةيلعلا

 بارغإلا نم اهظافلأ يف ءاج ام لحو بارعإلا نم بلاطلا هدصقي امب ىفو دق هضعب ةعلاطم دعب هتدجوف هللا همحر
 هلاثمأ نم رثكأو هيف كرابو ءازجلا نسحأ هفلؤم هللا ئزجف عنتمملا لهسلا نم هنأ ديب عمتسملاو ءىراقلل ديفم وهف

 . همركو هنمب نيلسرملا ديس ةرمز يف هايإو انرشحو نيلماعلا ءاملعلا نم هايإو انلعجو
 انيمآ نيفلااهفلبأ ىتح ةدحاوب ىضرا ال نيمآ نيمآ

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 ةيرجه ٠٤١۳ / ۷ / ۱۸ يف ررحو

 هملقب هبتكو همفب هلاق

 نانملا وفع ىلإ ريقفلا
 ناريج رباج دمحأ

 نيمآ هنع هللا اع



 م كلا نزلا لاوس
 لاق دقف ىمعلاو لهجلا لهأ ضفخو مهرانم ىلعأو مهتيار بصنو ءاملعلا ةجرد عقر ؛ يذلا هلل دمحلا

 دحأ لك نأ اذ لهجلاب ىفكو هيعّدي دحأ لك نأ [فرش ملعلاب ىفك 4 ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإإ : ىلاعت
 عينمو ةمكحلا عيباني نيع هباحصأو هلآ ىلعو ءاغلبلا غلبأو ءاحصفلا حصفأ دمحم انديس ىلع ملسأو يلصأو هركني
 هللا دبع ةمالعلا الا رهدلا مئاص خيشلا دجسمب فيرشلا ملعلا بالط دحأ ينعلطأ دقف دعبو ءانبلاو ب بارعإلا
 ديسلا يراسلا ردبلل بكاوكلا دهاوش حرش بهاولا ةحنمب موسوملا هفلؤم ىلع ىلاعت هللا هافاع يبعشلا حي
 داجأو هيف دافأ دق هتدجوف رتافلا يركفو رصاقلا يرظن هيف تلجو هللا همحر لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم
 هللا ءازجف يهتنملا هنع يئغتسيال امبو يدتبملل بارعإلا لهسي امب هيف ىتأ دق هنا ثيح دارملاو دصقلاب هيف ىفوو

 . ةوالطلاو ةوالحلاب هفلؤم رونو هئازج ريخ انع

 ناك هنإاميلعتو املعت لوبقلا هقزري نأو اميمع عفن هب عفني نأ ميركلا هللا لأسنو هئاعد حلاص يف انكرشأو
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو قيفوتلا هّللابو ليكولا معنو هللا انبسحو اميحر ًافوۋر نينمؤملاب
 5 ملسو

 . ه ٠۴١۳ ةنس مارحلا مرحم 14 يف ررحو

 : هملقب هبتكو همفب هلاق
 يثدملا هللا دبع دمحم ريقحلا

 هب هللا فطل رهدلا مئاص
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 م كلارا لاوس

 دئاقو نييبنلا متاح هللا دبع نب دمحم نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا
 ليبتلا ةمالعلا خألا هعمج اميف ليلكلا يرظن تلجأ دقف «دعبو .نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو نيلجحملا رغلا
 يراسلا ردبلا ةمالعلا ديسلل بكاوكلا دهاوش حرش بهاولا ةحتم ىمسملا هفلؤم يف يبعشلا ىبحي نب هللا دبع
 باجعلا بجعلاب هيف ىتأ دقوه اذإفوحنلا ملع يف ةيمورجآلا ةممتم ىلع لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم

 باجحلا اهنع عفرو اهبالطل لوانتلا لهسو اهبارعإو دهاوشلا يناعم نم ىان ام برق دقف بايترا الو ةيرم ريغ نم
 ميحر فوؤر ميرك داوج هنإ لمع ام هنم لبقتو لعف اميف [ريخ انع هللا هازجف باقنلاب ةعقربم تناك نأ دعب

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 . ه 1١14٠١5 ةنس درفلا بجر رهش ۲۱ ىفررحو

 ريقحلا هبتك

 يلشولا نب نمحرلا دبع
 نيمآ مهل هللا رفغ



 ےس ی رک یو

 هيلا شلال لاوس
 تالالضلاو غيزلاو لهجلا لهأ ضفخو تاجرد ملعلا اوتوأ نيذلاو اونمآ نيذلا عفر يللا هلل دمحلا

 مهسفنأ اوبصن نيللا هسحصو هلآ ىلعو تالاسرلا متخب هللا هزيم يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 ينعلطأ دقف دعب امأ تاحضاولا نيدلا دهاوش ةحيرصلا مهلاوقأو مهلاعفأب اورهظأو تاياوغلاو رفكلا لأ ضحدل

 هفلؤم ىلع هاعرو هللا هظفح يعفاشلا يبعشلا ىبحي نب هللا دبع نب هللا ا

 نب دمحأ نب دمحم يراسلا ردبلا مامإلا ةمالعلا ديسلل بكاوكلا دهاوش حرش بهاولا ةحئم هامسأ يذلا قئافل

 يرطاخو ليلكلا ينهذ ىلع هتضرعف هب عفنو هللا همحروحنلا ملع يف ةيمورجألا ةممتم ىلع لدهألا يرابل دبع
 نيبو دافأو داجأو بارعإلا لحو ىنعملا نابأ دق هبالطل ايفاص آدرومو هباب يف ًايفاو ًايفاك احرش هتدجوف ليلعلا
 نامزلا ءاملع اهنع لفغ نيح تاراشإلا حضاوو تارابعلا ليزجب رمضأو اهنم يفخ ام حضوأو دارملاو دهاشلا
 نم رثكأو هللا هافاع فلؤملا انيخأل ةكرابملا ةصرفلا هللا حاتأ ىتح نايسنلا ليذ اهيلع بحسني داكو ناوألا نم ةهرب

 . ليق امك اهاياوز نم اهزربأو اهايابخ رشنو شو ضهن قيفوتلا هدعاسو هلام

 ارش اميكل اهل حاتأ ُتّيِوط ةليضف رشن هللا دارأ اذإو

ses Sa REE 

 ةنس نم مارحلا ةدعقلارهش ۲۲ هخيراتب ررحو . نيملاعلا بر هلل دمحلاو ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس هقلخ ريخ
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 يلشولا ليعامسإ نب دمحم نب يلع
 نيمآ مهنع هللا افع ينسحلا



 م قزلار لا للام سل
sS 

 داعملا موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو داشرلا ليبس نيكلاسلا هباحصأو هلآ ىلعو ًارينم اجارسو هثذإب هللا ىلإ ,

 هعماجل وحنلا ملع يف بكاوكلا دهاوش حرش بهاولا ة ةحمنم ىمسملا باتكلا ىلع تعلطا دقف « دعب 0

 هنوع ىلوتو ىلاعت هللا هافاع يعورملا يبعشلا ىيحي نب هللا دبع نب هللا دبع بيرألا يعذوللا بيدألا ةمالعلا

 هب رقت ام دئاوعلاو تالِضلاو دئاوفلاو تكنلا نم هعماج هيف عمج دق وه اذإف هانمت ام قوق نيرادلا يف هغلبو هاعرو

 رد هلو دجو دجلاب ال دجو دو ئيش بلط نمو بغارلل ةناعإو بلاطلل ةيافك هيف امم نوفنصملا هدمتعيو نويعلا

 لئاقلا :

 رفظلاب زاف الإ ربصلا رعشتساو هلواحي رمأ يف دج نم لغو
 ركبلاو تاحورلا يف ف ددرتلا لوط اهبّرق عجتلا ناكمب ةجاح مك

 لحمو ىنعملا نايبو بارعإلا لح بولطملا ذإ راثكرالاو ليوطتلا نم ًافوخ راصتخالا يف غلاب دقو

 كلذ يلو هنإ ىلوألاو ةرخآلا يف ءازجسلا ريخ ىلاعت للا هازجف دازو حراشلا دارمب ىفوو داجأو دافأ دقف دهاشلا

 ىلوملا معن ليكولا مينو انيس وهو نيقلاو يمال انقزري نأ لأسأ ميركلا هللاو ىلاعتو هناحبس هيلع رداقلاو

 . ملسو هيحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميظعلا يلعلا هللا الإ ةوق الو لوح الو ريصنلا معنو

 | ۱١ / ۲۱ يف ررحو

EC Sk 

 للا ىلإ ريقفلا

 رماع رمع دمحأ نب دمحم نب دمحأ

 نيمآ مهل هللا رفغ



 مسكرا يقكزلاوللاو سي
 موي ىلإ هفيلأتو هعمجب نيقتملا هدابع نم قفو نم بصنو نيلهاجلا ضفخو ملعلارانم عفر يذلا هلل دمحلا

 هباحصأو هلآ ىلعو داضلاب قطن نم حصفأ نييبنلا متاح هللا دبع نب دمحم انديس ىلع مالسلاو هالا و نيذلا

 ةنيدمب ملعلا ةبلط دحأ هنارقأ نيب نم قبسلا بصق زاح نم بيجنلا ةمالعلا دلولا ينعلطأ دقف ءدعبو . داجألا

 حرش بهاولا ةحنم ىمسملا هفلؤم ىلع هلاثمأ نم دازف هيف كرابو هللا هافاع يبعشلا ىبحي ىبحي نب هللا دبع ةيديزلا

 انيلع داعأو هللا همحر لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم ديسلا يراسلا ردبلا ةمالعلا مامإلل بكاوكلا دهاوش

 اذإف هل يتعلاطمب ليلجلا رفسلا يف ليلكلا يرظن تلجأ نأ دعبو .وحنلا ملع يف ةيمورجألا ةممتم ىلع هتاكرب نم

 يأ لامهإ ةروكذملا دهاوشلل هبارعإ يف هتفي ملو بيرقت يأ ةدئافلا ملعلا بالطل هفلؤمو هعومجم يف برق دق هب

 ءاملعلا بتك نم هنع لقن نم ىلإ ةدئافلا ازعو هيلع هبن دقو الإ ظفللا يف ةبارغلا وأ ةغللاو بارعإلا ةهج نم نايب

 هيلإ ام حلاصلا لمعلا نم هنم لبقتو لعف اميف ءازجلا ريخ انع هللا هازجف هانم هدصق اميف هللا دمحب غلب دقف نييوحنلا

 . اريثك آميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع ملسو هللا ىلصو ميرك داوج هنإ لصو

 اه ۲ ةنس مارحلا ةدعقلا رهش ۷ خيراتب ررحو

 هملقب هبتك
 ينغلا هّللا ىلإ ريقفلا همفب هلاقو

 يميدقلا نمحرلا ديع نب دمحم نب دمحم
 مهنع هللا افع



 ميكزلا رر لا للا سإ
 يف لاتخاو ربكت نم ضفاخو هتيرب نم عضاوت نم ردق عفارو هتمدخل بصتنا نمل حنملا بهاو هلل دمحلا

 ةيبرعلا بحأ لئاقلا مجسعلاو برعلا ديسو ممألا لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو هتئيشمب ء يش لك نأب مزجيي ملو هتنيز
 ةحنم باتكلا اذه تعلاط دقف « دعبر . يبرع ةنجلا يف ةنجلا لهأ ناسلو يبرع نآرقلاو يبرع ينأل : ثالثل

 هللا ءافاع يبعشلا ىيحي هللا ن للا دبع لضافلا بيدألا خألا فيلأت بكاوكلا دهاوش حرش بهاولا
 هايإو انقفوي هّللاو هيضري ام ريخلا نم هدازو هيف هلا كرابف دوصقملا يف آيفاو ًارفس هتيفلأف هانم نيرادلا يف هغلبو
 ههجول اصلاخ لمعلا لعجي نأو لابو انيلع هانلمع ام لعجب ال نأو لالضلاو غيزلا نم انيمحي نأو لامعألا حلاصل
 . ىلاعتو هناحبس

 حنملانمتلذبدقاميفكالوأ ام هللا دبع نبااي كرد هلل
 حتف يرابلا هبذإديفمرفس  هنإو تدجا دقو تدفا دقلف

 حلص امم مكديزيو مككبيشيو رفاو رجأب مكيزجي هللاف
 حجندقاهاوس مكتم ىرن ىتح مكتاقوأ يف نمحرلا كرابيو

 حضو روت ام باحصألاو لآلاو دمحأ ىلع مالسلا عم ةالسملا مل

 : هتاولجو هتاولحخ يف هتاوعد نم يناسني ال نأ وجر ًاماتحنو

 اه "١8٠17 ةنس مارحلا مرحم ٤ يف هخيراتب ررحو

 هللا ىلإ ريقفلا هبتك

 شومهد نيسح ضوعم

1١ 
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 ميكا رمز لا وللا سل

 مانألا رئاس ىلع ء ءاملعلا رانم عفرو مالسإلا عئارش ميركلا يبنلا ناسل ىلع انل برعأ يذلا هللا دمحلا |

 ةالصلاو لالضلاو كرشلا لهأ فويسلا رتاوبب مزجو بايترالاو لهجلا يل ىلوأ ضفخو مهب ءاضتسي ًارون مهبصنو

 نيمايملا هلآ ىلعو « نيدلا يف ههقفي آری هب هللا دري نم » : لئاقلا نيلشرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو

 . نيدلا موي ىلإ 000 نيا هتباحصو

 كال مأ يبو نس كل يفر يساهم ا« علا بكار ارض 0

 رطل تو رسام نأ احجي ير يرسل ييهأ مف يقول رار نك مم تفو عل وتل رسلان

 نم لاجرلا يف دازو آريضو اسأب هافكو آريخ هللا هازجف دارملا ممتو دافأو داجأ دق هتدجو ليلجلا رفسلا كلذ نم هيف

 هللا ىلصو ميظعلا يلعلا للاب الإ يقيفوت امو ميحر فوؤر ميرك داوج هنإ هلاخشأو رهدلا ثداوح- هنع فرصو هلاثمأ

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو آمئاد آريثك اميلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انييبحو انديس ىلع

 . ةيحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ه ١14٠8 ةنس ىلوأ ىدامج يف ررح

 لجو زع هللا ىلإ ريقفلا
 ىيحي دمحأ دمحم يوراو دمحأ

 هل هللا رفغ

۲ 



 م يالا لالالا
 مهريرقتب حرشف نينحلملا للع ناهذألا مهحتفب مزجو نيدلا ءانب عفرل ءاملعلا بصن يذلا هلل دمحلا

 نيفاضملا تارورجم مهضفخب ترسكو نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأ مهفيناصتب مضو نيبرعملا رودص

 يف هبحصو هلآو نحللا نع هزنملا دمحم انالومو انديس ميركلا هيبن ىلع ملسأو يلصأو نيصقانلاو نيروصقملل

 روهشم باتك ىلاعت هللا همحر يكملا باطحلا ينيعرلل ةيمورجآلا ةممتم باتك ناف « دعبو . نمزو ناكم لك
 ًامظن نورصاعملاو نورخأتملا هب ىنتعا دقو بهذلا روذشو ىدنلا رطق يفاثأ ثلاث بوصألاو قحألاب وهف هلضف

 نب دمحم ديسلا حرش لزعألا كامسلا قوف دعتقا نم اهمظعأ نكي مل نإ هحورش مظعأ نمو احرشو ابارعإو
 ًالاثمو احرشو ينعم اهقح اهافو الإ ةممتملا نم ةذاف الو ةذاش عدي ملف ىلاعت هللا همحر لدهألا يرابلا دبع دمحأ
 نيملسملا ءانبأ لعج امم ةيملعلا تاقيقحتلاو ةيبدألاو ةيوغللا دئاوفلا نم كلذ ىلع ىبرا لب ًابارعإو آدهاشو

 قرشلا ءانبأ لكو نييدنلياتلاو نيينبإُفلاو نييناطفلاو نييزيلملاو نيّيسنودنألا لاثمأ برعلا ةغلب قطنلل نيقوشتملا
 كئلوأ لك لعج امم ماشلاو رصمو جيلخلاو زاجحلاو نميلاك ةيبرعلا نادلبلا ضعب ىلع ةوالع نيملسملا ىصقألا
 ةسارد روكذملا حرشلل ةءارق ةيمورجآلا ةممتم حرش ةيردلا بكاوكلاب موسوملا روكذملا ديسلا حرش ىلع نولبقي
 ةيتلوصلا اهتسردم يفو اهيف يلع مهتسارد لالخ نم ةمركملا ةكم يف انه مهب يطالخ بسح كلذ تسمل امهفتو
 ىلع جرعي ال بكاوكلا اهحرش ةعلاطمو اهتعجارم عم ةممتملا ةءارق هل تمت اذإ بالطلاو نيملعتملا ضعب نأ ىتح
 بكاوكلا نأ امبو كلاسملا حضوأ وأ ليقع نبا حرش ىلإ اوت لقتني لبرطقلاو بهذلا روذش يفنآلا نيباتكلا كنيذ
 ةمالعلا نيسردملا ةدمعو نيققحملا ةيقب انالوم ةليضف ىأر بارعإ ىلإ جاتحتو نتملا يف ف يتلا ريغ دهاوش اهيف

 ىبلف دهاوشلا كلتل بارعإ عضول ىبحي هللا دبع عيمجلا دلو فلكي نأ هتايحب هللا عت ارماع دمحم دمحأ خيشلا
 حرش ةيلعلا بهاولا ةحشم هامس فلؤم يف بكاوكلا دهاوش بارعإ نم هب فلك ام ايهو لثتماو بلطلا هللا دبع
 ةيبرعلاو وحنلا ءاملع نم دهاوشلل نيبرعملا ةقيرط ىلع ايراج هتيفلأف هلوأ ىلع ينعلطأف ةيردلا بكاوكلا دهاوش
 دجو اذإ اهتمرب فلؤملا تابارعإ لقن امك دمتسا آعيمج مهنمو هريغو بكاوكلا بحاص روكذملا ديسلا حراشلاك
 هل اديصر نوكيف ركذي هب هاسعو ركشي هيلع لب ركتيال دهج هللا دبع خيشلا نماذهو ةبطخلا يفاهلراشأ ام بسح

 هل ةزفاح هللا دبع خيشلا دلولا نم ةروكابلا هذه نوكت نأ وجرأو اذه رختفا امو صلخأو عضاوت هب اذإ رشحملا يف

 انلكو هللا دبع اي مامألا ىلإف هريغو هريغب ينأجاف وه اذإ ًلذج نوكأس مكو هجاتنإ نم ديزيو ديزيف هجاتنإ نم ديزملل
 انل ناكو مكاطح هللا ىلوت دابعلا عفنو جاتنإلا ىلإ مامألا ىلإ مامألا ىلإ كلثم ناك نمو تنأ مامألا ىلإ هللا ديبع
 . نيملسملا عيمجلو مكلو

 1 : هبتكو هلاق .اه 140/7 / ۱۲ يفررحو
 انطو يديبزلا شقنم ضوع نب دمحم

 ةماقإو آرجاهم يكملا

۳ 



 ميرا ايهكزلاوللاهوسإ
 هل بصنو . نانجلا يف يناعملا قارشإل ًالصأ هلعجو . نا هللا لطخ بارعإلاب عفر يذلا هلل دمحلا

 نع نحللا ةمصو هب اوضفخو . ماعو صاخ لك يف هنيقيب اومزجف . ناسنإلا ينب نم ءاملعلا اهفرعي نيناوقو دعاوق
 . ىدتهاو مهوحن احن نمو هبحصو هلآ ئلعو . ىدهلا ملع دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو . مالكلا

 فيلأت . ةيردلا بكاوكلا دهاوش حرش ةيلعلا بهاولا ةحنم ةامسملا ةلاسرلا ىلع تعلطا دقف : دغب امأ
 نم رثكو ىلاعت هللا هافاع ينميلا يبعشلا ىحب هللا دبع خيشلا بيرألا لضافلا لصحملاو بيدألا ذاتسألا انيخأ
 ملعلا نم هل ىّدصت ام نأ كشالو . دوصقملا مظعمب اهيف ىتأو . دوهجملا ةياغ اهيف لذب دق هتدجوف . هلاثمأ
 نم هيف امو . بالطلا نيب ٌلوادتم ٌروهشم ةيردلا بكاوكلا باتكو اميس ال عنامم الو رباكم الب . عفانلا ديقملا

 هلبن ىلع ليلد كلذو . هلهأو ملعلل ةمدخ . ريبك بجاوب ماق وهف بارعإلاو حرشلا نع ينغتست ال دهاوشلا

 هرامث نم انل زربي ىتح هتايحو هملع يف كرابي نأو . ةعفان ةروكذملا هتلاسر لعجي نأ ىلاعت هللا لأسن . هلضفو
 . ةعنايلا

 اهيف اوغلب نيذلا فلسلا مولع ءايحإلاوطشني نأو . ٍممهلاٌولع يف هوذح اوذحي نأ ملعلا ةبلطب بيهنل انإو
 ةيهاو رهاظم اهنإف ةيرصعلا ثاهيومتلاب اورتغي ال نأو . مدقب امد رايخألا كئلوأ جهن اوجهني نأو . ممقلا ىلعأ
 . ةرخخآلا يف ةبغرلاو . ايئدلا يف دهزلا ثروأ ام الإ ملعلا امو . ناينبلاو ساسألا ةفيعض فراحزو . ناكرألا
 . نوسفانتملا سفانتيلف كلذ يفو نولماعلا لمعيلف كلذ لثملف . نيقيلاو ةيشخلاو ىلاعت هللاب ةفرعملا بسكأو

 مجتلا ىلعومست ءايلع ةمه نسو ملع نم كح ام هللا دبع كنهيل
 مهف وذكئابانيبتئ دهاوش انل تبرعأدق ُءارفغلا كتلاسر
 مكحلا نبع اهيف ٌتحضوأ دق هللا نم ةحنم كش ال بالطلا تءاج دقو

 ملحلاو ملعلاو لضفلا لما جهن ىلع ئاد بأدلا يف قيفوستلا كلوجرلف
 معّرلا يذ ملعال قيقحتلا يوذ ملعو مكملعب ميركلا هللا عضني أو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو آريثك اميلست ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 , ه "1١501 ةنس يناثلا عيبر ؟١ يف ررحو

 هللا وفع ىلإ ريقفلا هبتك
 نيز نامثع ليعامسإ

 نيمآ هب هللا فطل
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 ميلا ولا للاد سل
 ساورلا بصني اهتبثو دابعلا عفت اهتاوقأ اهيفردقو ضرألا ضفختو دامع ريغب ءامسلا عفر يذلا هلل دمحلا

 . داحلإلاو يغبلا لهأ هِيينادحوب َمّرَجبو داتوألاو

 ىلعو داعملا موي ىمظعلا ةعافشلاب صوصخملا دمحم انديسداضلاب قطن نم حصفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو

 . دادرت الو كش ريغ نم قحلا رصنل مهجهم اولذب نيذلا هباحصاو نيرهاطلا نيبيطلا هلآ

 هللا دبع نب هللا دبع ىلاعت هلا وفع ىلإ ريقفلا ولا لباق نم ٍبْنَذلا نارفغ يجار لوقيف . . دعبو

 : فيلأت ةيمورجآلا ةممتم حرش ةيردلا بكاوكلاب موسوملا باتكلا ناك امل : ًائشنمو ةدالو ينميلا يبْغشلا ىبحي

 هردق ليلج هتمح 7 هللا هدمغت لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم ديسلا لمكألا يراسلا ردبلا ةمالعلا مامإلا

 نم ةيافكلا هيف ام اتمضتم بالطلاو ءاملعلا لضافأ نيب ًالوادتم دهاوشلا نم زعامو دئاوفلا دئارف ايواح هركذ آريهش

 دعب ةرملا لضاوفو مداوق هتاريخودئاع يلع هعفن نم لضافألا 1١ يخياشم ضعب ّيلإ راشأ بارعإلاووحنلا دعاوق
 ىلع اهلوانت نوكي يكل دهاوشلا كلت نم برعي ملام بارعإ نع ةيوحنلا بتكلا تاقرفتم يف ثحبا نأ ةرملا

 فعضو نافرعلا ةلقو روصقلا يسفن نم فرعأ امل نامزلا نم ةهرب تريحتف برقأو لهسأ ةيبرعلا ملع بالط
 الإ ينعسي ال نكلو ناقتإلا يوذ لوحف رامضم يف ضكرأ نأ يل قحي الو نأشلا اذه يف اميس الو ناعمإلاو كاردإلا
 للاب تنعتساف راشأ دق ّيلإ هب ام تيبلف هتاوعد حلاص تاكربل امانتغاو هتفلاخم يف يل ةحودنم الو هتراشإل لاثتمالا

 هل دجأ مل امو هيلإ | هتوزع ًاردصم هل تدجو امف رافسألا تاقرفتم يف اهبارعإ نع ثحبأ ٌتعرشو رافغلا زيزعلا

 مل نإو باهولا نم ةمعنف باوصلا تبصأ نإف همسرب تلفطت مث مالعألا يخياشم ىلإ هبارعإ يف تعجر آردصم

 هححلصي نأ أطخ ىلع علطا نمم وجرملاو مارملا اذه كلسم لوح مادقإلا ىلع يتءارجو يروصق نمف بصأ

 هيف يل نكي مل يننأل نفلا اذه يف اميس الو رصقم ينال ينرذعيو بارعإلا هوجو يف ناعمإلاو لمأتلا دعب باوصلاب
 . ماركلا دنع لوبقم رذتعملا راذتعاو ماملإ ةلاطإ

 امنإو « ‹ عضاوملا ضعب صضعب يف هترصتخا دقو هتمرب ىنعملاو ةغللا نم نمضت ام عم هتلقن حراشلا هبرعأ امو

 . دهاوشلا عيمج بارعإ ممجتسي يكل ثحبلا يف هتابثإ ىلإ يناعد

 ينلد نمو هئراقو هب ينعفني نأ لوؤسملا هّللاو ةيردلا بكاوكلا دهاوش حرش ةيلعلا بهاولا ةحنم هتيمسو

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ريدج ةباجإلابو ريدق ءاشيام ىلع هنإ هعمج ىلع ينناعأو

 .ه ٠١١۲ ةنسدرفلا بجر ١7 يف ررح

 )١( ىلاعت هللا هافاع رماع دمحم دمحأ ةمالعلا انخيش وه .
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 لوألا رجلا





 ميرا نزلا لاهو سإ
 هئايربكل ضفخنا نمل رابتعالا دهاوش ميقمو « هئايلوأ بولق نع ةلفغلا بجح عفار هلل دمحلا

 هل كيرش ال هدحو هلا الإ هلإ ال نأ دهشنو « همسق لضاوف ىلع هركشنو « همعن ليزج ىلع هدمحن
 ًايمع ًانيعأ هب هللا حتف يذلا هلوسرو هدبع ًآدمحم نأ دهشنو « ةيدوبعلا بجاو ءادأل بصتنم ةداهش

 ع قالخألا مراكمل ممتملا دمحم انديس ىلع ملسو لص مهلا . ةيربلا لكل ةمحر هلعجو امص ًاناذآو
 . قافتالاب ةادهلا مه نيذلا هبحصو

 ةمالعلا خيشلا فيلأت ةيمورجآلا ةممتم مهل حرشأ نأ بالطلا قاذح ضعب ينلأس هناف : دعبو
 حيحصتو ياا كفاك ًاحرش [باطحلاب ريهشلا ينيعرلا دمحم نب دمحم] دهازلا
 هتباجإ نع ترخأتف ء زاجيإلا ليبس هيف اكلاس زاغلألا هيف ًابناجم اهلفقم حتفيو اهلثم برعي ينابملا
 [ةينجلا هكاوفلاب] يلا يهكافلا دمحأ نب هللا دبع نيدلا فيفع ةمالعلا وو ىلع هتلحأو
 املف ءابخم هريغ نيرخأتملا نم دحأ رهظأ الو« هاوس ووكدملا باتكلا حرش آدحأ نأ ملعأ مل ينأل
 لاغتشالل ترداب « دهاوشلاو روكذملا باتكلا ةلثمأ بيراعأ نع فشكلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا تيأر

 دئاوف نم ريثك ىلع ًالمتشم نكي مل نإو « يهتنملا هنع ينغتسي الو يدتبملا هب عفتني هيلع حرشب
 : هتيمسو « دئاوز

 ةيمورجآلا ممتم حرش ةيردلا بكاوكلا
 اذهل يتياورو « ةرهابلا ةردقلاو ةميظعلا ةنملا وذ هنإ ةرخآلاو ايندلا يف هب عفني نأ هللا لأسأ

 ىلاعت هللا هافاع لدهألا يرابلا دبع نب نسحلا مالسإلا فرش يخيش نع ةماعلا ةزاجالاب باتكلا
 ديسلا هدلاو نع ناميلس نب نمحرلا دبع خيشلا مالسإلا خيشو مانألا يتفم ةمالعلا ديسلا هخييش نع
 نب دمحأ ىلاعت هللا يلو ةمالعلا ديسلا هخيش نع رمع نب ىمحي نب ناميلس مالسإلا سيفن ةمالعلا
 رمع نب ییحی نيثدحملا ةمتاخو مالسإلا دامع ةمالعلا ديسلا ءلاكو هيت نع لوب كيرش دمحم

 فسوي ةمالعلا ديسلا همع نع لدهألا حا يلع نب ركب يبأ ةمالعلا ديسلا نع لدهألا لوبقم

 خيشلا نع لدهألا مساقلا ا نب ركب يبأ ةديدعلا تافلؤملا يذ ةمالعلا ديسلا نع لدهألا حاطبلا
 ةلمهملا ءاحلاب باطحلا دمحم نب ىبحي ةمالعلا خيشلا نع يجاجزملا قيدصلا نب نيزلا ةمالعلا

۱۹ 



 : يناميلا قيقعلا يف لاق . ىلاعت هللا همحر باطحلا دمحم نب دمحم فلؤملا خيشلا هدلاو نع

 3 مهمحر حالصو فراعمو ةداهزو ةدابع لهأ ةفرشملا ةكمب ريهش تيب لهأ ةلمهم ءاحب باطحلا

 ا

 . دوجلاو مركلا يذ هّللاب ًانيعتسم دوصقملا يف عورشلا ناوأ اذهو



 اة دما ف د دامو RTA AE وجت كونا: هلل دمحلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لب نآرقلا وه يذلا زيزعلا باتكلاب ءادتقا هباتك اهب فنصملا حتتفا [ميحرلا نمحرلا هللا مسي]

 هللا مسب د : ليربج ربخ هيلع لدي امك ميحرلا نُمحرلا هللا مسبب تحتتفا ةيوامسلا بتكلا عيمجو

 نمحرلا هللا مسبب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك : ربخب ًالمعو « باتك لك ة ةحتاف ميحرلا نمحرلا

 ةلمسبلا هحرش نم يهكافلا لفغأ دقو « ةكربلا ليلق نوكيف مات ريغ صقان يأ « عطقأ وهف ميحرلا

 ءادتبالا نأل ةلدمحلاب اهنع ىفتكا هلعلف نتملا نم اهلفغأ فنصملا ناك نإف ةلدمحلاب نتملا ًادتباو

 لاق هنأ الإ دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيتداهشلاك امهاوس ركذ لکبو لب امهنم لكب لصحي

 مالسلاو ةالصلاو ةلدمحلاو ةلمسبلا : ءايشأ ةينامث ركذي نأ فينصت يف عراش لكل يغبني : : مهضعب

 ظفلو دوصقملا ىلع لدي امب نايتإلاو باتكلا ةيمستو هسفن ةيمستو نيتداهشلاو يو هللا لوسر ىلع

 ةيمورجآلا وه يذلا هلصأ خسن نأل ةلمسبلا لفغي مل هنأ ىلاعت هللا همحر فنصملاب ّنظلاو دعب امأ

 لصألا بحاص نأ ملعاو : مهضعب لاق . اهفذح ذئنيح فنصملاب قيلي الف اهعيمج يف ةلمسبلا تتبث

 ةمالعلا لاق . عماجلاو روذشلاو رطقلا يف ماشه نبا ةمالعلا كلذكو ةلمسبلا دعب ةلدمحلاب أدبي مل

 ةلاح ًآظفل اهركذ هنوكل امإ ةلدمحلا ةلمسبلا دعب فنصملا ركذي مل امنإ : عماجلا حرش يف يولعلا

 فصولا وه دمحلا ذإ ةلمسبلا يف ىنعم اهلوصحب راصتخالا ماقم يف ءافتكاو هب ّنظلا وه امك ءادتبالا

 امك لاد ميم ءاح صوصخ ال كلذ نم ةلمسبلا هيلع تلمتشا امب كيهانو ليجبتلا ةهج ىلع ليمجلاب

 نأ ليختب هسفنل امضه وأ لاب يذ رمأ لك ثيدحلا يف هللا ركذ ةياور هيلع لدتو دحاو ريغ كلذب حرص

 رتب نوكي یتح لاب اذ سیلو اهننس ىلع هب أدتبي ىتح فلسلا بتكك سيل باتك هنا ثيح نم اذه هباتك

 بحاص نع ردح هلثمبو ها كاذب سيلو هيشاوح يف يدنهلا هيلإ راشأ چو اذهو مذجأ دمحلا

 دمحب هيف ادبی ال لاب يذ رمأ لك » اعلا وا هنسحو دواد يبأ ثيدحل هب ىتأ [هّلل دمحلا] ةيمورجآلا

 فنصملا هب ممت ام لوأ اذهو « اهبهاذ وأ ةكربلا صقان يأ : : مذجأ ةياور يفو « عطقأ وهف هللا

 ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا ةغل دمحلاو . مالسلاو ةالصلاو دمحلا اهيف ركذي مل هناف ةيمورجآلا

 لعف امهنم دحاو لك ناف افرع دمحلاو ةغل ركشلا فالخب ال مأ ةمعن ةلباقم يف ناك ءاوس يرايتخالا

 0 ناسحإلا ةلباقم يف ناسل ريغب ءانث امهنم لكف معنم هنا ثيح نم معنملا ميظعت نع ء ء ىبني

 ا: هلجأل قلخ ام ىلإ | امهريغو رصبلاو عمسلا نم هيلع هب هللا معنأ ام عيمج دبعلا فرص وهف افرع
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 E و ا ماتا ا وو مرت ل هه لول لل ERE GERE E E ااا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر

 : وحن عامسو مايصو ةالص نم هيف اهلامعتسا هنم عراشلا بلط اميف هيناعمو هءاضعأ دبعلا لمعتسي

 دقلا لوطو ةؤلؤللا نسحك يرايتخالا ريغلا ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا ةغل وهف حدملا امأو . ملع
 تحدمك لئاضفلا نم عونب حودمملا صاصتخا ىلع لدي ام افرعو . ميظعتلا ةهج ىلع نوللا ءافصو
 داجيإ اهب دارملا ذإ ىنعم ةيئاشنإ ًاظفل ةيربخ دمحلا ةلمج مث . همسبم نسحو هدق ةقاشر ىلع ًاديز
 ءانثلل كلذ نمضتملا قلخلا عيمج نم دمحلا عيمجل كلام هنأب ىلاعت هللا ىلع ءانثلا يأ : دمحلا
 اذكو لب مالسلاو ةالصلاو دعب اميف هلوق اذكو ٠ صقن لك نع ه هزنملاو لامك لكب فصتملا هنأب هيلع
 الإ ًادتبي ال هنأ نم اهنومضمب هللا ىلع ءانثلا دصقلا نأل ىنعم ةيئاشنإ ًاظفل ةيربخ اهناف ةلمسبلا ةلمج

 ةكئالملاو نجلاو سنإلا نم قلخلا عيمج يأ [نيملاعلا] كلام يأ [بر] ميحرلا نمحرلا همساب

 راتخملا نأل « مهريغ ىلع ملعلا ولوأ نونلاو ءايلاب هعمج يف بلغو ملاع هيلع قلطي اهنم لكف مهريغو
 هللا ىوس امل مسا وهف اهلك تاقولخملل مسا ملاعلا نأ ملسم حرش يف يوونلا لاق امك ريهامجلا دنع

 ةنورقملا ةمحرلا يأ [ةالصلاو] ةكئالملاو ّنجلاو سنإلا مهو ءالقعلاب صاحخ نيملاعلاو « ىلاعت

 كلمو ّنجو سنإ نم نيقولخملا رشاعم يأ [انديس ىلع] نانئاك ةيحتلا يأ [مالسلاو] ميظعتلاب
 ديسلاو « ىلوألاب مرو ا ر و ا ر اا م : الط هلوقلو . ًاعامجإ

 ءابلا [ةوكسو نيسلا جك ةب دويس هلصأو « ةساير وأ فرش وأ ملعب مهيلع لضف يأ : هموق داس نم

 هللا ريغ ىلع هقالطإو 7 يف تمغدأو ءايواولا تبلقف نوكسلاب امهادحإ تقيسو ءايلاو واولا تعمتجا

 ثيدحلا يفو «اروصحو آديسو : ىبحي قح يف ىلاعت هلوقل ًاركنم وأ ًافرعم ناك ءاوس ةهارك الب زث
 نم هيف امل هفذح نم لضفأ ةي دمحم ىلع ةالصلا يف هب نايتالاو « ديس اذه ينبا نإ » : حيحصلا

 ديسلا ظفل نأب لئاقلا فالخل ةاعارم كلذ فذح يغبني الو « ملاوعلا رئاس ىلع 385 هردق ولعب هيونتلا
 . ىعاري ال ةحيحص ةنس فلاخ اذإ فالخلا نأل ىلاعت هللا ىلع الإ ىلطي ال

 ربخ انديس ىلعو اهيلع فطع مالسلاو أدتبم ةالصلا نأ ىلإ نانئاك يلوقب ترشأ : [هيبنت ]

 زوجي الو ىنعم لوألل بولطم وهو مالسلاب قلعتم انديس ىلعو يهكافلا لوقف نئاكب قلعنم ادتبملا
SGلوق وحن وه امنإ عزانتلا باب نم يذلا نأل كلذك سيلو عزانتلا تان وم  

 و ماشه نبا دعاوق ةيطخ يف امك انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمح دعب اما : لئاقلا

 نأ زوجي الو لدب وأ نايب فطع رجلاب [دمحم] ةروكذملا دعاوقلا ىلع هحرش يف يرهزالا دلاح خبشلا
 N عنا لج ارسم نب هر لهو يق ايتن جدلا لع هنأ اك نر

 ةدعو دمحأ ءامسلا يف روهشملا همساو ضرألا يف همسا وه اذهو ةديمحلا هلاصخ ة ةرثكل 30 اني هب
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 ةيمستلا يغبنيو لكي هلبق دحأ دمحأب مستي ملو رشع ةسمخ الب هلدالو لبث دمحم مجاب ىفستا نو

 ال يلالجو يتزعو] : ىلاعت هللا لاق . ميعن بأ هجرخأ يذلا يسدقلا ثيدحلل كَ هئامسأ نم مساب

 رانلا لحخدي ال نأ يسفن ىلع تيلآ ينإ] : ىلاعت لاق : ةياور يفو [رانلاب كمساب ىمست آدحأ بذعأ

 ثيدح ديل هب ةيمستلا لضف يف حصي مل مهضعب لوق هتركذ ام يفاني الو [دمحم وأ دمحأ همسا نم

 بابحتسال ًادنتسم حلصي كلذ يف درو ام عومجمف هدارفناب كلذ يف درو ام لك حصي مل اذإ ] هنأل

 نم نونمؤملا هبراقأ مهو [هلآ ىلعو] ةفلتخم ظافلأب ىتش قرط نم هئيجمب ذثنيح هداضتعال هب ةيمستلا

 تبلق نكلو لهأ هلصأو هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا وهو فانم دبع ينبا بلطملا ينبو مشاه ين

 يفاكسالا لآ لاقي الف فارشألا يف الإ لآلا ظفل لمعتسي الو لآ راصف ًافلأ ةزمهلا مث ةزمه ءاهلا

 فارشألا ةروصب هروصتل نوعرف لآ ليق امنإو مهريغو فارشألا يف لمعتسي هناف لهأ فالخب

 يقل نم وهو يباحصلا ىنعمب بحاصل عمج مسا اهنم لكو هباحصو هباحصأ هيف لاقيو [هبحصو]

 حصألا ىلع ينج وأ اكلم وأ زيمم ريغ وأ ىمعأ ولو كلذ ىلع تامو ًانمؤم هتايح يف هتوبن دعب ةا يبنلا

 . صنلاب مهيلع تدرو ةالصلا نأل لآلا مدق امنإو . مهل ةبحص ال لآ نم لضفأ مهو نم هتلمش امك

 لآلا عيمجل لومشلاو ةطاحالا ديفيل ًاديكأت هب ىتأ [نيعمجأ] سايقلابف بحصلا ىلع ةالصلا امأو

 ريغ مهضعب يف نعاطلا نعط نأو لودع مهلك ةباحصلا نأ ىلإ ةراشإ هيفف يف هانا نود نما يحنملاو

 فيك » : ثيدح يف هانملع امك و هل ًاعبت مهيلع ةالصلل نوقحتسم ةي هلآ نأو لوبقم الو يضرم

 وأ ءايقتألا دمحم لآ لقي ملو « دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهّللا اولوق : لاق ؟ كيلع يلصن

 رد هّللو « اوناك امفيك مهل قح كلذ نأ ىلع لدف . كلذ وحن وأ تاعبتلاو يصاعملا نم نيملاسلا

 : لوقي ثيح يعفاشلا مامإلا

 هلزنا نآرقلا يف هللا نم ضرف  مكبح هللا لوسر تيب لهأ اي

 هل ةالص ال مكيلع لصي مل نم 2 وسمكنأ ردقلا ميظع نم ومكيفكي

 هلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرف مكبح هللا لوسر تيب لأ اي ا

 هلةالصال مكيلع لصيبملنم  ومكنأردقلا ميظع نمومكيفكي

 : هنع ىلاعت هللا يضر ١0 يعفاشلا مامإلا امهلئاق : ناتيبلا

 هبسن عمتجي هللا دبع وبأ ىنكي عفاش نب نامثع نب سابعلا نب سيردإ نب دمحم وه . ۷۲ ص يعفاشلا ناويد : رطنأ (۱)

 ةيعفاشلا تاقبط رظنأ . ه٠ 4 ةنس يفوتو ه ١6١ ةنس ةزغي دلو . يصق نب فانم دبع هدج يف اب يبنلا عم

 ا
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 SE و اا اخ سابا e ةيبرعلا ملع يف ةمدقم هذهف «دعبو

 ىتؤي ةملك يه [دعبو] ةميسج ةنسو ةميظع ةليضفل كرات لآلا ىلع ةالصلا كرات نأ اذهب رهظف

 تمزل اذلف ةيطرشلا امأ نع ةبئان اهلوأ يف واولاو رخآ بولسأ ىلإ مالكلا يف بولسأ نم لاقتنالل اهب
 ةفاضالل مزالم فرظ دعبو هلعفو ةيطرشلا امهم نع ةبئان امأ نوكتف دعب امأ اهيف لاقي دقو « اهدعب ءاغلا

 [هذهف] مالسلاو ةالصلا نم ركذ ام دعبو يأ مضلا ىلع تينب هانعم ىونو هيلإ فاضملا فذح امل هنكل

 رسكب [ةمدقم] هيلع تمدقت نإ لوقعم ىلإ وأ ةمدقملا غارف نع ةبطخلا ترخأت نإ سوسحم ىلإ ةراشإ
 هنارقأ ىلع همدقت يهف ةريصب ىلعوحنلا ملع يف عراشلا لعجت اهتفرعم نأل لعافلا مسا ةغيصب لادلا

 جاتحي ام هل ءىمهتلو بلاطملا هيلإ دصاقلل لهستل دوصقملا مامأ تمدق اهنأل ةليلق ةغل يف لادلا حتفبو

 ام هلزني يذلا لحملا يف هل ءىيهتل همامأ مدقتت يتلا شيجلا ةمدقمب تهبش « برآملا يف نفلا نم هيلإ

 اهب كرديو بيراعألا بتك تالوطم ىلإ اهب لصوتي دق اهب لغتشملا كلذك ةمدقملا هذهو « هيلإ جاتحي

 يف يأ [ةيب رعلا ملع يف] بيرغ ىنعم حاضيإو لكشم بارعإ ىلإ هدشري ام وحنلا ملع حلطصم نم
 ملعو وحنلا ملعو فيرصتلا ملعو ةغللا ملع : آملع رشع انثا ةيبرعلا مولعو « ةيبرعلا ةغللا ملع

 نيناوق ملعو ةباتكلا نيناوق ملعو يفاوقلا ملعو ضورعلا ملعو عيدبلا ملعو نايبلا ملعو يناعملا
 ملع انه ةيبرعلا ملعب دارملاو خيراوتلا هنمو تارضاحملا ملعو بطخلاو لئاسرلا ءاشنإ ملعو ةءارقلا

 هيلإ فاضم لوسرو فاضم وهو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم لهأ ءادن فرح اي : بارعإلا

 فاكلاو فاضم وهو أدتبم بح مكبح هيلإ فاضم تيبو فاضم وهو هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم لوسرو

 ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج هللا نم هربخ ضرف عمجلا ىلع لاد ميملاو هيلإ فاضم بطاخملا ريمض

 هلوعفم ءاهلاو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف لزنأ ينآلا لزنأب قلعتم رورجمو راج نآرقلا يف ضرفل
 :ومكيفكي . ضرفل ةفص عفر لحم يف وأ مكبح نم لاح بصن لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو
 واولاو عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بطاخملا ريمض فاكلاو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف يفكي

 اهمسا بطاخملا ريمض فاكلاو بصنو ديكوت فرح نأ ومكنأ يفكيب قلعتم رورجمو راج ردقلا ميظع نم عابشإلل
 ٌلصي بلقو مزجو يفن'فرح مل :لصي مل .ًادتبم لوصوم مسا نم نزولا لجأل عابشإللواولاو عمجلا ةمالع ميملاو
 هيف رتنسم هلعافو اهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف
 راج :مكيلع. لصي مل يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت آزاوج

 قلعتم رورجمو راج هل جتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا ةالصو سنجلل ةيفان ال:ةالصال. لصيب قلعتم رورجمو

 تلخدامو ناو نا ربح هربخو ادتبملا ةلمجو سوه يذلا ادتبملا ربخ اهربخو اهمسا عم ال ةلمجو اهربخ فوذحمب

 يعفاشلا مامإلل ميدقلا لوقلا ىلع مكيلع لصي مل نم ةالص ةحص مدع ريدقتلاو يفكي لعاف ردصم ليوأت يف هيلع
 . ملعأ هّللاو ديدجلا لوقلا ىلع اهلامك مدع وأ دهشتلا يف اهبوجوب
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 لا تالوطملا نم اهريغ نيبو اهنيب ةطساو نوكت ةيمورجآلا لئاسمل ةممتم

 مث نمو « ًاعيمج كردت هب ذإ ةيبرعلا مولعلا عفنأ وهو طقف هيلع الإ لمتشي ال باتكلا اذه ذإ طقف وحنلا
 اهب فرعي لوصأب ملع احالطصاو دصقلا ةغل هنأب هوفرعو . هيلإ ةرقتفم اهلك مولعلا نإ : يطوسلا لاق

 بارعإلا عاونأو فرحلاو لعفلاو مسالا ةروكذملا لوصألاب دارملاو « ءانبو ًابارعإ ملكلا رخاوأ لاوحأ

 أطخلا نع هب زرتحيل هئطح نم مالكلا باوص ة es ملعلا اذه ةدئافو « كلذ وحنو عباوتلاو لماوعلاو

 « ةرخآلاو ايندلا يريخ ىلإ لصوملا هلوسرو هللا مالك يناعم مهف ىلع ةناعتسالا هتياغو ناسللا يف

 مالكلا نأل مولعلا رئاس ىلع بلطلا يف هميدقت ىلوألاو امهتفرعم ىلإ هب ب لصوتيل هتفرعم تبجو اذهلف

 نأ يور اموحنلاب ملعلا اذه ةيمست ببسو . هب الإ الصأ مهني ال دقو مهفلا قح مهفي ال وحنلا نودب

 لعفلاو مسالا هملع نأ دعب هل لاق هعضي نأ يلؤدلا دوسألا يبأ ىلع راشأ امل هنع هللا يضر يلع

 تعم نع ابنا ام قرختلاو + يملا ةكرش نع اتا اه لعفلاو ع نعسملا نع انا ام مشألا برحلاو

 حنا هبساني امو فاضملل رجلاو هيلع لمح امو لوعفملل بصنلاو هب هبتشا امو لعافلل عفرلاو هريغ يف
 لئاسمل] ةمدقملا هذه يأ [ةممتم] هل عضاولا ظفلب اكربت كلذب يمسف دوسألا ابأ اي وحنلا اذه
 حتفب مورجآ نبا هل لاقيو يجاهنصلا دواد نب دمحم نب دمحم ةمالعلا خيشلل ةبسن [ةيمورجآلا

 لقن اذك « فوصتملا ريقفلا ربربلا ةغلب هانعم ةددشملا ءارلا مضو ةففخملا ميجلاو ةدودمم ةزمهلا
 ءارو ميج مضف ةدودمم ةزمه حتقب هنإ : ءاقنع نبا لاقو . بيطملا لامجلا طخ نع هطبض مهضعب

 ةملك يهو سانلا بعلت نم وه ما ةغل يها يردا الف هتزمه فذح رثك دقو ميمف واو نوكسف ةددشم

 فذح الو كلذ نوقرعي ةرباربلا دجأ مل ينكل ليق ام ىلع يفوصلا ريقفلا اهانعم ربربلا ةغلب ةيمجعأ
 انني ملا لوقف ةيئاق ام ىلع عا ورح يب ونص هايف زيرا ايق يف اإ ٠ , اهتزمه
 ةيمورجآلا لئاسمل خسنلا ضعب يفو حتفلاب أرقت بيطملا طبض ىلعو ميجلا مضب ايا

 ناكسإو ةزمهلا حتف ةنسلألا ىلع يراجلاو ءارلا ديدشتبو ميجلا مضيو ةدودمم ةزمهلا حتفب

 ال ام هيف عسوتيف هب قطنلا رسعتي ل

 ثالث ةنس رفصب يفوتو ةئامتسو نيعبسو نيتنثا ةنس ةيمورجآلا بحاص دلو . يبرعلا مسالا يف عسوتي

 نيب يأ [اهئيب ةطساو] ةممتملا يأ [نوكت] برغملا دالب نم ساف ةنيدمب ةئامعبسو نيرشعو

 نم اهلصأ هيلع لمتشي ام ىلع اهلامتشال وحنلا بتك نم [تالوطملا نم اهريغ نيبو] ةيمورجآلا
 ملع تالوطمو اهملع ةرازغب اهيرابت اهنكلو اهمجح رغصب تالوطملا نع ترصق نإو يهف دئاوفلا

 اهعفنأ نمو . ةروطسم سورطلا يف اهنم آريثك ًائيش دجو ةاحنلا تاقبط عبتت نمو . ةروصحم ريغوحنلا

 .ةححصم ها رظنتلو انعم يتلا ةخسنلاب اذكه )١(
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 .تاوعدلا بيجم بيرق هنإ تاملا دعبو ةايحلا يف اهلصأب عفن امك اهب ىلاعت هللا عفن
 N ا ااا اا ااا وه : مالكلا

 اهرزغأو ًاعضو اهنسحأ نمو . بجاحلا نبا ةيفاكو كلام نبا ةيفاك حورشو ليهستلاو ةيفلألا حورش

 يف عفنلا ىنعمو « اهل بلاطلا ةمدقملا هذهب يأ [اهب ىلاعت هللا عفن] ماشه نبال بيبللا ينغم « ًاملع

 را و اهنا سانا افا لا يف ع ف ملا معو اه ابا اه عقل ااه
 اهب عفنلا نإف « ةيمورجآلا هب ينعي [اهلصاب] ءاقلا حتفب [عفن امك] ميعنلا راد يف هلولحل ًاببس نوكت نا

 ذخألا كلذ دعب هيلع لهسيف ٠ هيلع اك رب دوبتو اهب ىو اإ !وحنلا يف بلاط عرش ام لق ذإ ذإ دهاشم

 هللا همهلي نأ وه : ةايحلا يف هب بلاطلا عفن ىنعمو « اهب هللا عفن هلوقب قلعتم [ةايحلا يف] اهريغ يف

 هللا يأ [هنإ] مالسلا رادب زوفلاب [تامملا دعبو] اهبيسب ةيبرعلا ملع كاردإب هيلع َنميو اهب ءانتعالا
 برقلا امأ « بيرق ينإف ينع يدابع كلأس اذإو» : ىلاعت هلوقل هاعدو هلأس نمم هملعب يأ [بيرق]

 لجر نم ام » : ل لاق . يعادلا تاوعد يأ [تاوعدلا بيجم] ىلاعت هقح ين لاحمف تاذلاب

 رفكي نأ امإو « ةرخآل يف هل رخؤي نأ امإو  ايندلا يف هل لجعي نأ امإف ٠ هل بيجتسا الإ ءاعدب وعدي

 تکو هللا لوس ان اولاق لجعتسا وأ محر ةعيطق وأ مثإب عدي مل ام اعد ام رادقمب هبوتذ نم هنع
 يأ [مالكلا] . بيرغ ثيدح لاقو « يذمرتلا هجرخأ «باجتسا امف توعد لوقي : لاق ؟ لجعتسي

 : هريدقت فوذحم هيلإ فاضم نع ضوع يهو . دهعلل هيف لأف . ةاحنلا فرع يف هيلع حلطصملا

 لاقو . مقتساك ديفم ظفل انمالك : ةيفلألا ةصالخلا يف هللا همحر كلام نبا لاق امك نيبوحنلا مالك

 مالكلا ىلع ةغللا يف قلطي مالكلا يأ [وه] . دنسم ديفم ظفل مهمالك : ىلاعت هللا همحر يطيرمعلا

 : لطخألا لوقك . توصلاو فرحلا نع يلاخلا يسفنلا

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 اليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ ۲

 . كلاموبأ هتينكو بلغت ينب دحأ مث ركب نب مشج ينب دحأ تلصلا ثوغ نب ثايغ همساو لطخألل تيبلا

 هلحييما مالكا عه درك ىح يطع يطيع نيف تتت جال

 ةقلحزملا ماللا ىمستو ءادتبالا مال ماللا :داؤفلا يفل. نإ مسا مالكلا بصنو ديكوت فرح نإ : بارعإلا

 قلعتم رورجملاو راجلاو هرخآ رسك هرج ةمالعو يفب رورجم داؤفلا رج فرح يف «')ءافلاو فاقلاب ةفلحزملاو

 تقلحز اهنأل ءافلاب ةفلحزملاو فاقلاب ةقلحزملا ماللا تيمسو أدتبملا ىلع لخدت اهنأل ءادتبالا مال تيمس )١(

 نإ نود ماللا اورخأف نيديكوتب مالكلا حاتتفا اوهركف مئاق آديز نإل مئاقل آديز نإ لصأ نال . اهلحم نع تفلحزو
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 E مئاق ديز :وحن نيمسا نم فلأتي ام لقأو عضولاب ديفملا بكرملا ظفللا

 ناسلو ةراشإلاو طخلا ىلعو « هل ىنعم ال المهم ولو دفي مل وأ دافأ يأ : افلطم ظفللا ىلعو

 يفو . رهظألا ىلع ًاعيمج اهيف ةيوغل ةقيقح وهو « بصنلاو دقعلاك : دوصقملا مهفا ام لكو لاحلا
 توصلا يأ [ظفللا] هلوقب فنصملا اهيلإ راشأ يتلا يهو « ةعبرأ آدويق عمج ام : ةاحنلا حالطصا

 « ديزك لامتشالا ناك ةقيقح « ءايلا اهرخآو فلألا اهلوأ ىتلا ةيئاجهلا فورحلا ضعب ىلع لمتشملا

 ره اذهو « ةقيقح ظوفلملا مكح يف هنإف مق : وحن « دحاولا رمأ لعف يف رتتسملا رمضملاك آمكح وأ
 ةاونلاب تظفلو ةرمتلا تلكأ : مهلوقك « يمرلاو حرطلا وهف : ةغللا يف امأو . ًاحالطصا ظفللا ىنعم

 هيلع ملكتملا توكس نسحي ىنعم مهفملا يأ [ديفملا] ايدانسإ ًابيكرت رثكأف نيتملك نم [بكرملا]

 اهوحنو ليعافملا نم تاقلعتملا ىلإ هجايتحا رضي الف « هب ديقم راظتنا عماسلل ىقبي ال ثيحب

 ىتم ةعبرأ دويق هذهف عماسلا ةدافإ هب ظفلي امب ملكتملا دصقي نأ وهو « دصقلاب ديفملا يأ [عضولاب]

 ديقلاب جرخف « يوحنلا مالكلا ىفتنا اهنم دحاو ىفتنا وأ تفتنا ثيحو . يوحنلا مالكلا دجو تدجو
 . ديفم وهو ظفلب سيل امم يوخللا مالكلا يف قبس امم امهوحنو ةراشإلاو طخلا ظفللا وهو لوألا

eمعك تلاوبو ديزك درفملا بكرملا وهو يناثلا ديقلاب  Eوحن يفاضإلا بكرملاك  : 

 ديقلاب جرخو . لجرل بقل آرش طبأتك هب ىمسملا يدانسإلاو . كبلعبك يجزملاو . هللا دبع

 لاحلاو : ةفصلاو ةلصلا ةلمجك هيلع ملكتملا توكس نسحي ىنعم مهفي ال ام ديفملا وهو « ثلاثلا

 عومجمب لصحت امنإ ةدئافلا نأل اهدحو باوجلا ةلمجو اهدحو مسقلاو طرشلا ةلمجو ربخلاو

 رسكو فاكلا حتفب املك ىمسيو ةدئافلا لوصح مدعل آمالك ىمسي ال ديز ماق نإ وحنف « نيتلمجلا

 نم رداصلاك دوصقملا ريغ ظفللا دصقلا يا : عضولا وهو عب بارلا ديقلاب جرخو . يتايس 0

 لخدو « ةاحئنلا حالطصا يف ًامالك ىمسي ال ةروكذملا ٍدويقلاب جراخلاف . ناركسلاو يهاسلاو مئانل

 بكرتي يأ [فلأتي ام لقأو] ةراح رانلاو انتحت ضرألاو انقوف ءامسلاك ةرورضلاب مولعملا دحلا يف

 ريمض مئاق يف لاقي دقو ربخ يناثلاو ًادتبم لوألا نامسا امهناف [مئاق ديز : وحن نيمسا نم] مالكلا

 ىلع ؛ لوأ لوعفموهو لعج لعاف بئان ناسللا لوهجملل ينبم ضام لعف لعجرصحةادأ : امنإ نإ ربخ فوذحمب

 . لعجل ناث لوعفم ًاليلد يتآلا :ًاليلد هلوقب قلعتم رورجمو راج داؤفلا

 يف موقت يتلا يناعملا ىلع برعلا هقلطي مالكلا ظفل نأ ىلع داؤفلا يفل مالكلا نإ : هلوق : هيف دهاشلا

 . (2١فرصتب ها . اهيلع لدت ظافلأب اهنع ربعي نأ لبق اهليختيو ناسنإلا سفن

 )١( دهاشلا مقر ۲۸ ص بهذلا روذش قيقحتب برالا ىهتنم ديمحلا دبع نيدلا يبحم دمحم ۲۹ .
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 EAR SSS a ةملكلاو .ديز ماق وحن مساو لعف نم وأ

 فنصملا هلعج فيكف ءامسأ ةثالث نم مالكلا هيف بكرت امم لاثملا ريصيف لعاف مسا هنأل هب لعاف رتتسم

 عم ةهبشملا ةفصلاو لوعفملاو لعافلا يمساك فصولا نأب باجيو . نيمسا نم بكرتي امل الاثم

 ريمضلا ناف موقنو مق : : وحن فالخي عمجلاو ةينثتلا يف زربي ال اذهلو درفملا مسالاك رتتسملا هعوفرم

 وأ [ديز ماق : وحن] نيرهاظ [مساو لعف نم وأ] عمجلاو ةينثتلا يف زربي هنأ ليلدب اهسأرب ةملك هيف

 امهدحأ ًاردقم وأ ديز ماق معن يأ ءديز ماق له : لاق نمل ًاباوج معن : وحن دعب ردقملاك نيردقم

 نأل فرحو لعف نم الو مساو فرح نم الو نيفرح نم الو نيلعف نم فلأتي مل امنإو مق : وحن طقف

 دانسإلاو . ًامئاق ديز امو ديز ماقك ابلسوأ آباجيإ مسا ىلإ مكح ةبسنوهو دانسإلا نودب ققحتي ال مالكلا

 راشأ دقو . العفو امسا وأ نيمسا الإ نانوكي ال امهو امهنيب ةبسن هنوكل هيلإ ًادئسمو آدنسم يضتقي

 هليصحت زاوج مهف عم ركذ امم لقأ نم مالكلا فالتثا يفت ىلإ خلا فلأتي ام لقأو : هلوقب فتصملا

 وحن ءامسأ ةئالثو لعف نمو ًامئاق ديز ناك : وحن نيمساو لعف نم فلأتي دقف ىلوألا قيرطب رثكأب

 هباوجو مسقلا لعف نمو ًامئاق ًارمع ًاديز تملعأ : ردي دابحا دي كوبر هايم

 : وحن يف ىدانملا : لبق نإف . تمق ديز ماق نإوحن هباوجو طرشلا وأ مئاق آديز نأ هّللاب مسقأ : وحن

 لعف نم فلؤم هنأب.بيجأ . مساو فرح نم فلؤم وه لب ركذ امم فلأتي ملو ةدئافلا هب لصحت ديز اي

 رسكو فاكلا حتفب [ةملكلاو] ءاشنالا ضرغل لعفلا بانم ةبئان ايف [ديز يدانأ : هريدقت نأل نيمساو

 مالكلا ىلع ةغل قلطتو امهيف ماللا نوكس عم اهرسكو فاكلا حتف اهيف زوجيو « حصفألا وه اذه ماللا

 : «ديبل ةملك برعلا اهلاق ةملك قدصا » : اللب هلوقك . ديفملا

 لطاب هللا الخام ءيش لك الأ

 لطاب هللا الخام ءيش لكالأ ۴٣

 : تيبلا زجعو . رماع نب ةعيبر نب ديبل هلئاق تيبلا
 لئاز ةلاحم ال ميعن لكو

 . 27 ىنثتسملا دهاوش يف يتأيس هبارعإو . ماود هل سيل ٍنافو لئاز هللا ىوس ءيش لك نأ : ىنعملاو

 دنع لمعتسم ةاحنلا دنع لمهم زاجم وهو ديفملا مالكلا ىلع ةغل ةملكلا قالطإل انه آدهاش هدروأو

 اهلاق ةملك قدصأ : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف عسوتلا ليبس ىلع هئزج مساب ء ءيشلا ةيمست باب نم نيملكتملا

 . ًاعسوت مالكلا ىلع ةملكلا قلطأف ديبل ةملك رعاش

 . ۲۲ س ۲ ج (1)
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 E E E E ىنعمل ءاج فرحو لعفو مسا يهو درفم لوق

 ىنعم ىلع لادلا ظفللا وهو [لوق] حالطصالا يفو . ظفلب سيلو ىنعم ىلع لد ام لك ىلعو
  معأ ظفللا نأ ملعي اذهبو ًالوق ىمسي ال هناف زید : وحن : لمهملا ظفللاك ىنعم ىلع لدي ملامف « ديزك

 اذإ ةثالثلا هفورح يأ هئازجأ نم الك نف لجرك هانعم ءزج ىلع هؤزج لدي ال ام وهو [درفم] لوقلا نم

 ىلع هيءزج نم دحاو لك لدي ام وهو بكرملا جرخف . هتلمج هيلع تلد امم ءيش ىلع لدي ال درفأ
 يذلا ىنعملا ءزج ىلع الاد هيءزج نم دحاو لك ناكل هتككف ول كنإف ديز مالغ : وحن هانعم ضعب

 ىلع مالغ لو هبككف اذإف با بوستو برم ىلع لاد نير مالغ نآل كلدو ديز مالغ ليج هيلغ تلد

 اهل عبار ال [فرحو لعفو مسا] عاونأ ةثالث ةملكلا يأ [يهو] هيلإ بوسنملا ىلع ديز لدو بوسنملا
 اذه ةمئأ هيلع رثعل عبار عون مث ناكولو ناببلا ماقم يف كلذ ىلع مهتوكس هديفي امك اهيف ةرصحنم يهف

 كلذب يمس . ةثالشلا ةنمزألا دحأب نرتقم ريغ اهسفن يف ىنعم ىلع تلد ةملك مسالاو . نأشلا

 نم لبقو . امهيلع مدق ةمث نمو . هيلإ امهراقتفاو امهنع هئانغتسال هيوخأ ىلع هولع يأ : هومسل

 دحاب تنرتقاو اهسفن يف ىنعم ىلع تلد ةملك لعفلاو . هامسم ىلع ةمالع هنأل ةمالعلا وهو مسولا

 كلذب يمس « ماق : وحن يضاملاو . مق : وحن لابقتسالاو . موقي : وحن لاحلا يهو ةثالثلا ةنمزألا

 ردصملا وهو ًاردصم هل نإف هل هتهباشمل ثدحلا وهو يوغللا لعفلاب نمضتلا ىلع هتلالدل
 يف لب اهسفن يف ىنعم ىلع لدت مل ةملك فرحلاو . لعافلا وهو ًاردصم ثدحلل نأ امك يحالطصالا
 هسفن يف ىنعم ىلع لدي ال هنا ثيح نم ًافرط يأ : افرح هعوقول كلذب يمس . نمزب نرتقت ملو اهريغ

 واوو هيلع ةملكلا مسا قالطإ حصي ةثالثلا نم لكو « امهيف امهفالخب مالكلا يف ةدمع عقي ال هنأو

 مهدارم سيل هنأل ةثالثلا عومجم ةملكلا نوكت نأ يضتقت ال اهنأ الإ ا لا

 يف ناعمتجي امهنأ دارملا لب ٠ دحاو لاح يف اعم ناعمتجي هيلع فوطعملاو فوطعملا نأ عمجلل اهنأب

 [ىتعمل ءاج] : هلوقو . هيلع فوطعملا لبق يتلا ةلمجلا اهتنمضت يتلا ةبسنلاب امهيلع ًاموكحم امهنوك

ENSلدع دقو . ىنعم ىلع هتلالد مدعل ةملك اهنم دحاو لك سيلف «  

 نأل . هل اماسقأ اهلعج حصي ال هنأل مالكلل ال ةملكلل آماسقأ ةثالثلا لعجف « هلصأ ةرابع نع فنصملا

 دجوت دقو « هماسقأ عيمج نم دجوت دق موسقملا ةيهام تناك نأب هتايئزج ىلإ يلكلا ةمسق امإ ميسقتلا

 ًاريخم أدتبم اهنم مسق لك لعجي نأب هماسقأ نم دحاو لك ىلع موسقملا مسا قالطإ حصيف اهضعب نم

 نأب هئازجأ ىلإ لكلا ةمسق امأو « ةملك فرحلاو ةملك لعفلاو ةملك مسالا : كلوقك موسقملاب هنع

 لك ىلع موسقملا مسا قالطإ هيف حصي الف اعم هماسقأ عيمج دوجوب الإ دجوت ال موسقملا ةيهام تناك

 ءاملاو نيبجنكس لسعلا : لاقي نأ حصي ال هنإف ءامو لخو لسع نيبجنكسلا هلوقك هماسقأ نم دحاو

 هنوك ىفتنا اهنم دحاو ىفتنا اذإ هنإ ثيحب اعم ةثالثلاب الإ موقت ال نيبجنكسلا ةيهام نأل نيبجنكس

۲۹ 



 0000 ا ا ا هيلإ دانسإلاب فرعي مسالاف

 ىلإ يلكلا ةمسق ىلع امأ . مالكلل اماسقأ ةثالثلا هذه لعج حصي ال نيمسقلا الك ىلعو « ًانيبجنكس ن

 ىلإ لكلا ةمسق ىلع امأو . مالك فرحلا وأ مالك لعفلا وأ مالك مسالا : لاقي نأ حصي ال هنإف هتايئزج .

 لعفلاو فرحلاو لوألا يف فرحلا ءافتنال مالكب سيل مئاق ديزو ديز ماق : وحن نأ يضتقي هنإف هئازجأ

 نإف كلذك سيلو فرحو لعفو مسا ىلع هلامتشال ديز ماق دق : وحن الإ مالكلا سيل هنأو يناثلا يف
 . مدقت امك لاعفألا نمو اهنمو طقف ءامسألا نم دجوت مالكلا ةيهام

 : هلوقب كلام نبا هركذ دقو « ملكلا دح ركذي ملو ةملكلاو مالكلا دح فنصملا ركذ : [هيبنت]

 سنج مسا هنأ حيحصلاو  حالطصالا يف هدح اذهف : ءاقنع نبا لاق . ملكلا فرح مث لعفو مساو

 هيلع توكسلا نسحي ىنعم مهفي مل نإو ًادعاصف ةئالثلا ىلع قلطي هنأو اهل عمج ال ةملكلل يعمج

 ملك ديز ماق نإ : وحنو « طقف مالك ديز ماق : وحنف « هجو نم صوصخو مومع مالكلا نيبو هنيبف

 نع ةثالثلا نم دحاو لك هب زيمي ام ركذ يف فنصملا عرش مث . EE E وحنو « طقف

 نيثالث ىلإ مهضعب اهلصوأ ةريثك تامالعب فرحلاو لعفلا نع زيمي يأ [فرعي مسالاف] لاقف « هيميسق

 يف ماشه نبا لاق . هيلإ ءيش دانسإ يأ [هيلإ داتساإلاب] تامالع سمح اهتم فنصملا ركذو . ةمالع

 لعف ماقف ديز ماقك العف بوسنملا ناك ءاوس « ةدئافلا هب متت ام هيلإ بسني نأ وهو : روذشلا حرش

 انا : : وحن ةلمج وأ هيلإ دنسم ديزو دنسم مسا خآلاف < كوخأ ديز وحن آمسا وأ هيلإ دنسم ديزو دنسم

 بسني نأ دانسالا : ءاقنع نبا لاقو . انأ ىلإ ةدنسم ةلمج ءاتلاو ماقو ءاتلا ىلإ دنسم لعف ماقف تمق

 انأ : وحن انأ ىلإ ناميإلاو ةنالف كتجوزو كتعب ءات ىلإ جيوزتلاو عيبلا ةبسنك ماكحألا ضعب هيلإ

 ءاتلا مضب تبرض كلوق نم ءاتلا ةيمسا ىلع لدتسا هبو « مسالا تامالع عفنأ ةمالعلا هذهو . نمؤم

 دافنلا ةبسنل (قاب هللا دنع امو دقني مكدنع امإ» ىلاعت هلوق يف ام ةيمسا ىلعو اهرسك وأ اهحتف وأ

 ىلإ ةيفرحلا ةبسنل ضام لعف لاقو رج فرح ىتح كلوق وحن يف : لاقو ىتح ةيمسا ىلعو اهيلإ ءاقبلاو
 هل عضو اميف امهنم لك لمعتسا اذإ ًالعف يناثلاو افرح لوألا نوكي امنإو . يناثلا ىلإ ةيلعفلاو لوألا

 امهناف ضام لعف : لاقو رج فرح ىتح وحن يف امأو : نالجر لاقو « «رجفلا علطم ىتحإ» : وحن
 نبال افالخ ةياكحلا ةكرحب امهرخآ لاغتشا امهيف ةكرحلا روهظ نم عنم ًايريدقت ًابارعإ نابرعم نامسا

 يردصم فرح ناو رج فرح بر كلوق : وحن امهرئاظن امهلثمو نيينبم امهلعجي هنإف بجاحلا

 وحن دري الو طقف ًادنسم نوكيل عضو لعفلا نأل مسالاب هيلإ دانسإالا صح امنإو كلذ و حنو بصنو

 كبسنملا ردصملا نع ربخ ريخف ةيردصملا نأ فذح ىلع هنأل هارت نأ نم ريخ يديعملاب عمست : مهلوق

 نع ربخي امك هنع ربخاف كعامس وهو ردصملا ةلزنم لزن روكذملا لعفلا نأ وأ لعفلاو ةفوذحملا نأ نم

 ول



 نم ةملكلا رخآ يف ضفخلا لماع هثدحي ام وهو رجلاب هنع نويرصبلا ربعيو [ضفخلابو] ردصملا
 ةسمخلا ءامسألاو ىنثملاو حيحصلا عمجلا :يف ءايلاو فرصني ال اميف ةحتفلاك اهنع بان ام وأ ةرسك

 موكحم ىنعملا يف هنأل ًامسإ الإ نوكي ال هيلإ فاضملاو هيلإ فاضملل ةمالع هنوكل مسالاب صتخاو

 عراضملا برعا امثإو < مسإلا وه بارعإلا يف لصألا نالو ًامسا الإ نوكي ال هيلع موكحملاو هيلع

 نون وهو [نيونتلابو] عرفلاو لصألا ىواستي الثل رجلاب مسالا وهو لصألا زييمت اودارأف « هب ههبشل
 « ريكنت نيونتو « نيكمت نيونت : ماسقأ ةرشع وهو  آطخ هقرافتو آظفل مسالا رخآ عبتت ةنكاس ةدئاز

 نيونت مهضعب هامسو ريثكت نيونتو « ةدايز نيونتو « ةرورض نيونتو « ةلباقم نيونتو « ضوع نيونتو
 نا امل رهاظ مسالاب اهصاصتخاف ةينامثلا اماف . ولغ نيونتو < منرت نيونتو « ةياكح نيونتو « ةزمهلا

 عمجل ًاعبت يهكافلا هب مزج امك زاجم ًانيونت امهتيمستف ناريخألا امأو . لعفلا يف نوكي ال اهنم آدحاو

 وهو فرصلا نيونت ىمسيو نيكمتلا نيونت مث , أطخ امهتوبثلو مسالاب امههصاصتخا مدعل نيققحم
 ةيمسإلا يف همدق خوسرو مسالا ةناكم ىلع لدي هنأل كلذب يمس ةفرصنملا ةبرعملا ءامسألل قحاللا

 ضعبل قحاللا وهو ريكتتلا نيونتو فرصلا نم عنميف لعفلا الو ىنبيف فرحلا هبشي ملف بارعإلاو
 ناك نيونت ريغ نم ءاهلا ترسك نإف هيوبيسب تررم : وحن اهتركنو اهتفرعم نيب قرفلل ةينبملا ءامسألا
 ىمسي نمم ًاصخش ذئنيح دارملا ناكو ةركن ناك هتنون نإو ةيبرعلا يف روهشملا مامإلا ىلع ًاملع ةفرعم
 نيب قرفلل نونت اهنإف تاوصألاو لاعفألا ءامسأ نم امهوحنو همو هص : وحن كلذكو < مسإلا اذهب

 هيلإ فاضملا نع اضوع فاضملا مسالا رخآل قحاللا وهو ضوعلا نيونتو . نيعملاو اهنم مهبملا

 متناوإ وحن ةلمج وأ « ضعبو لكك آمسا وأ « شاوعو راوج : وحن آفرح هيلإ فاضملا ناك ءاوس
ESضرألا تلزلز ذإ مويو « موقلحلا حورلا تغلب ذإ نيح يأ «اهرابخأ ثدحت ذئموي»  

 ركذملا عمج نون ةلباقم يف ملاسلا ثنؤملا عمجل قحاللا وهو ةلباقملا نيونتو . اهلاقثا تجرخاو

 : رعاشلا لوقك « همض ىلع ًيقاب ناك ءاوس ينبملا ىدانملل قحاللا وهو ةرورضلا نيونتو . ملاسلا

 مالسلارطم اي كيلع سيلو اهيلع رطم اي هللا مالس

 مالسلا رطم اي كيلع سيلو اهيلع رطم اي هللا مالس -4
 هللا دبع ني دمحم همساو يراصنألا صوحألل وهو تارم تس نتلعافم هءازجأو رفاولا نم تيبلا

 . ةيومألا ةلودلا يف ديجم رعاش يندم اذه صوحألاو نيعلا رخؤم قيض صوحلاو : صوحألا

 : اهنمو ًاشخورطمو ةليمج تناكو هتجوز تخأ يف اهلاق تايبأ ةلمج نم تيبلا اذهو
 ماين ًارطم اهحاكن ةادغ ىملس حاكن نيكلاملا ناك

۳١ 



 ASE ER EEN OTE PEER SEEDO SE EOE اريل و و مرتب عفا DEE نر وع و اة عا اوي DES ف

 : رعاشلا لوقك ابوصنم وأ

 ينقاوألا كستقو دقلايدعاي

 مارح ارطم اهحاكن نإف ءيش لحأ حاكنلا نكي نإف

 اوماصو اولص ولو مهيولذذ اهيحكنملهإلارفغغالف

 مامهلا كلملااهئثيفك ناكل شيفك اللاوحكني ملولف

 ماسحلا كقرفم ولعي الو ءهفكباهل تسلفاهقلطف

 يف مضلا ىلع ينبم ىدانم رطمو ءاد فرح اي :رطم اي ءهيلإ فاضمةلالجلا ظفلو أدتبم مالس : بارعإلا
 ريمضلاو « مالس وه يذلا أدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج اهيلعو « ةرورضلل نونو بصن لحم

 كيلع ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف سيل ةفطاعواولا سيلو رطم ةجوز ىملس ىلع دئاع رورجملا
 مالسلا ملع درفم هنأل بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم رطم ءادن فرحي :رطم اي . مدقماهربخ رورجسمو راج

 . رخؤم سيل مسا

 ها . مضلا ىلع ءانبلا ىلع هئاقب عم ملع درفم وهو ةرورضلل نون ثيح لوألا رطم اي هلوق هيف دهاشلا

 1 , 22فرصتب

 يقاوألا كتقودقل آايدع اي ه

 هتلاخن ةقان يف ةرم نب ساسج هلتق يذلا ةعيبر نب بيلك و خأ ةعيبر نب لهلهملا هلئاقو فيفخلا نم تيبلا
 : رطشلا اذه ردصو ۴ لئاوو ركب يتب برح كلذ ىلع بترتو سوسبلا

 TT TE ايدع اي تلاقو يسلإ اهردص تبرض

 هلصأ نأكو هيعارو ءيشلا ظفاح ىنعمب ةيقاو عمج : يقاوألا ظفحلا يهو ةباقولا نم ذوخأم كتقو : ةغللا
 . ةزمه ىلوألا واولا تبلق يقاوولا

 نع جورخلاو رسألاو بورحلا نم تيقل ام عم ةياغلا هذه ىلإ يلاح نم ةبجعتم ينعي اهردص تبرضو
 5 ءاسنلا لعف نموهو لهألا

 لوعفم [ردص] يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو لعف برض [تبرض] : تارعإلا

 نضام لعف لاق [تلاق]و ‹ تبرضب قلعتم رورجمو راج [يلإ] هيلإ فاضم ريمض [اه]و فاضم ردصو برضل هب

 )١( ط ۲۱۹ ص ليقع نبا دهاوش ىلع ليلجلا حتف يودعلا ةطق دمحم ۲ .

۲۲ 



 ًالالغأو السالس عفان ةءارقك فرصنملا ريغل قحاللا وهو ةبسانملا نيونت نمو ةدايزلا نيونتو

 سيلو فرصنملا ةروص ىلع هنيونت لاح يف وهف عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع هنأ عم السالس نيونتب
 قحاللا وهو زمهلا نيونتب ًاضيأ ىمسملا ريثكتلا نيوئتو . هفرص عنم ىلع قاب هنأل ةقيقح فرصنمب
 وهو ةياكحلا نيونتو « هرخآ ةزمه نيونتب كموق ءالؤه وحن ريثكتلا دصقل ةينبملا ءامسألا ضعبل

 ةلعافو لاعفمف ةلعاف نزو ةبراضو لاعفم نزو بارضم كلوقك اهب نوزوملا ةلثمألا ضعبل قحاللا
 ءامهنوزوم ةياكح درجمل انون امنإو انوني ال نأ امهقحف ثينأتلاو سنجلا ةيملعل فرصلا نم ناعونمم
 : رعاشلا لوق وحن قالطإلا فلأ اهرخآ يتلا يأ ةقلطملا يفاوقلل قحاللا وهو منرتلا نيونتو

 نباصا دقل تبصا نإ يلوقو نباتعلاو لذاع موللا يلقأ

 اهرخآ يتلا ةديقملا يفاوقلل قحاللا وهو ولغلا نيونتو . قالطإلا فلأب اباصأو اباتعلا هلصأ

 : رعاشلا لوقك نكاس حيحص فرح
 نقرتخملا يواخ قامعألا متاقو

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم [ًايدع ] ءادن فرح [اي] ء يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو

 ىفو . . [كتقو] قيقحت فرح [دق] . خلا . . هّللاو هريدقت فوذحم مسق باوج يف ةعقاو ماللا [دقل] ةرورضلل

 ا منم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ىقو لعاف يقاوألا . هب لوعفم فاكلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف

 . روصقم مسا هنأل رذعتلا

 هنوك عم هبصن لب كلذب فتكي ملو هنّونف ىدانملا نيونت ىلإ رعاشلا رطضا ثيح [ًايدع اي] هلوق هيف دهاشلا

 "يرضع ب ةدوصقملا ريغ ةركنلا وهو هلصأب نونملا برعملا ىدانملا هب هباشبل آملع ًادرفم

 نباصأ دقل تبصأ نإ يلوقو نباتعلاو لذاع موللا يلقأ سس

 . "7ينومشألا ىلع ينيعلاو '"ةيوحنلا دصاقملا يف امك رفاولا نم تيبلا

 ثلاثلاو قدزرفلا يناثلاو ةّيمأ ينب رصع يف نيروهشملا ءارعشلا دحأ يفطخلا نب ب ةبطع نب ريرج هلئاقو

 . لطحألا

 ءاتلاب ثنؤم لعاف مسا لذاع فنعتلاو لذعلا م وللا « يكرتأ ىنعم تببلا اذه يف هنم دارأ يلفأ : ةخللا
 . هكرت وأ ءيش لعف ىلع عيرقتلا باتعلا . طخس يف موللا وهو لذعلا نم ةلذاع هلصأو ميخرتلل ةفوذحملا

 . ١4 ط 737 ص ۲ ح ليقع سا حرش ںیقحت ليلحلا هح( نیدلا يرحم دمحم (۱)

 . ٩۳ ص ۰ ١ ج بدآلا ةبازخ شماه : رظنا دومحم ينيعلل (۲)

 . نابصلا ةيشاح شماه رطنا (۳)

۳ 



 SESE ممل لن حست سنن حا ماللاو فلألا لوخدبو

 ٌاليمكت اهتلثمأب نيونتلا ماسقأ تيفوتسا دقو « رعشلا نزو رسكب دحلا هتزواجمل ًايلاغ يمسو

 يصيبخلا ركب يبأ نب دمحم اذكو اهنم لوألا ةعبرألا ركذ ىلع هحرش يف رصتقا يهكافلاف الإو ةدئافلل

 ةيقب نم اهادع ام نود مسالاب ةصتخملا يه اهنأ ىلع قافتالل لوألا ةعبرألا ىلع رصتقا يئامركلا

 رم امك نيريخألا اذع ام صاصتخا ا نكلو هب مسالا صاصتخا يف فلتخم هناف « ماسقألا

 ةركن ىلع ةلخادلاك ةفرعم تناك ءاوس هلوأ نم هيلع امهلوخد لوبقب يأ [ماللاو فلألا لوخدبو]

 رومألا نم ينآامع فكلا نم نيبلطت امل عمتسأ نل ينإف فنعتلاو موللا اذه ةلذاعلا اهتيأ يكرتأ : ىنعملاو

 . لعفأ ام باوصب يفرتعت نأ كل ريخو اهنمرذأ امل لعفلاو

 [موللا] « لعاف ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ىنبم لالقإلا نم رمأ لعف [ىلقأ] : بارعإلا

 ال نم ةغل ىلع فوذحملا فرحلا مض ىلع ينبم ءادنلا ءاي هنم فذح محرم ىدانم [لذاع] « يلقأل هب لوعفم

 يلوق ةفطاع واولا [يلوقو] ءموللا ىلع فوطعم [اباتعلاو] « بصن لحم يف رظتني نم ةغل ىلع حتفلا ىلعو رظتني

 ءاتو حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام لعف [باصأ] مزاج طرش فرح [نإ] « نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف
 ام هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو لوقلا لوقم بصن لحمم يف ةيلعف ةلمج اباصأ دقل هلعاف ةبطاخملا وأ ملكتملا

 + اباصأ دقل يلوقف تبصأ نإ ريدقتلاو هلبق

 فلأ وهو ةلع فرح امهرخآو منرتلا نيونت ءابثنإلا يف امهلخد ثيح [نياصأ] و [نباتعلاو] :هلوق هيف دهاشلا

 . 'فرصتب ها . ةقلطم ىمست ةلع فرح اهرخآ ىتلا ةيفاقلاو قالطإلا

 نقرتخملا يواخ قاسمعألا متاقو تال

 بيرغ رثكأ ءاملعلا هنع ذأ يذلا نيروهشملا زاجرلا دحأ جاجعلا نب ةبؤر هلئاقو زجرلا روطشم نم تيبلا

 : تيبلا دعبو ةيمأ ينب رصع يف ناكو ةغللا

 َنَمَمَحلاٌَمَل مالغاألا ةبتشُم

 وهو مضتو نيعلا حتفب قمع عمج قامعأ«ةرمحوةربغ هيف نول يهو ةمقلا هولعت يذلا متقألاك متاقلا : ةغللا

 ةزافملا قرخ مهلوق نم ناكم مساو حايرلا بهم قرتخملاو . يلاخلا يواخلاو ء ءارحصلا فارطأ نم دعب ام

 نيعلا حت حتفب ملع اهدحأو اهب ءادتهالل قيرطلا يف اهنوعضي اوناك تامالع مالعألاو . اهيف رمو اهعطق اذإ اهقرتخاو

 ءافلا نوكسب هلصأو ءيشب سيلو ءام هنأك راهنلا فصن هارت يذلا وهو بارسلا بارطضا قفخلاو < ًاعيمج ماللاو

 . ةرورصض حتفلاب اهكرحف

 )١( ج ليقع نبا حرش قيقحتب ليلجلا ةحنم «نيدلا ييحم دمحم ١ ص ١9-1١8 ط ١1 .

Y٤ 



 : هلوقك ةدئاز مأ « مالغلاو لجرلاك
 اكرابم ديزيلا نب ديلولا تيأر

 افالخ رعشلا ةرورض يف الإ لعفلا ىلع ةلوصوملا لخدت الو بورضملاو براضلاك ةلوصوم مأ
 ةلوصوملا الإ ةيتآلا اهماسقأب لآ مسإلا تامالع نم: لاق « ءاقثع نبا هفلاخو يهكافلا هلاق كلام نبال
 لثمو . ريغ ال مسالا وه امنإ كلذو « هيلع مركحملا نييعتل اهنوكل ءامسألاب تصتخاو حصألا ىلع
 : رعاشلا لوقك برعلا ضعب ةغل يف ماوهو اهنع بان ام ماللاو فلآلا

 هسملسم او سوقماب يئارو يمري ينلصاوي وذو يبيبح كاذ

 اهيف تلمعأ دق اهئافخو اهسابتلا ةدشل اهيف ريسلا ىلإ دحأ يدتهي ال يتلا ةنكمألا نم ريثك : ىنعملا
 5 ءارحصلا كلاسمب ةربخلا ميظع هنأ وأ لامتحإلا ديدش عاجش هنأ ديري اهيف ترسو يتقان

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبم [متاق] بر واو واولا : بارعإلا
 هيلإ فاضم قرتخملاو « متاقل ةفص يواخ « هيلإ فاضم قامعألاو فاضم متاقو « دئازلا رجلا فرح ةكرحب
 : تايبأ دعب هلوق يهو ةيوضام ةلمج ًادتبملا ربخو فقولا لجأل نكسو ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 قهولا ةلعم لك ُهََطشنت

 . (")قمولا اهولعي ةقان لك يأ

 ولو لأب امهنم دحاو لك نارتقا عم نيونتلا امهيلع لخدأ ثيح نقفخلاو « نقرتخملا : هلوق هيف دهاشلا
 افرح تيبلا رخآ يف يتلا ةملكلا رخآ ناك اذإو لأب نرتقملا مسالا قحلي مل مسالاب صتخي امم نيونتلا اذه ناك
 . ٠ فرصتب ها . ةديقم ةيفاق ذئنيح ةيفاقلا ىمست انه امك ًانكاس ًاحيحص
 ًاكرابم ديزيلا نيب ديلولا تيار ۸

 : همامتو تيب ردص اذه

 هلهاك ةفالخلا ءابعأب اديدش

 نيمدقملا ءارعشلا دحأ وهو همأ مسا ةدايمو تابوث نب دربأ نب جحامرلا همساو ةدايم نبا مالك نم تيبلا

 . مهرعشب جتحملا ءاحصفلا

 ت ليقثلا لمحلا وهو ةزمه هرخخآو ءابلا نوكسو نيعلا رسكب ءبع عمج ءابعألا : ةفالخملا ءابعأ : ةغللا

 )١( ةقانلا هب داقنت يذلا لبحلا وه ,
 ) )1ج ليلجلا ةحنم ,نيدلا ييحم دمحم ١ ص  7١ط ١4 .
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aيح وأ وأ او خو و ياو  ca Kaانه  a OCD aS aفج عا ملقم رز عاف لأ تا م را لفل  eهلا ده اقع ا ده عزم و  

 نيفتكلا نيب ام لهاكلا لصأ هلهاك « ءيشلا ةيحان وهو ءبع نزوب ونح عمج ءانحألاو ةفالخلا ءانحأب ىوريو
 . رومألا ماهمل لمحتلا ميظعو ةوقلا نع لهاكلا ةدشب ىنكيو

 . ةقاشلا اهرومأو ةفالخلا ماهم لمحت ىلع يوق كرابم هنأب ديزي نب ديلولا حدمي : ىنعملا

 نأ زوجييو دحاو لوعفم ىلإ الإ جاتحت الف ةيرصب نوكت نأ زوجي ىأرو لعافو لعف تيأر : بارعإلا
 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىارل لوا هب لوعفم ديلولا ربخ و ادتبم امهلصا نوكي نيلوعفم ىلإ جاتحت ةيملع نوكت

 بوصنم ىارل ناث لوعفم ًاكرابم « ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم ديزيلاو فاضم نباو ديلولل تعن نبا
 ىلع فوطعم آديدش « ةيرصب اهتلعج اذإ لوعفملا وه يذلا ديلولا نم لاحو ةيملع اهتلعج اذإ ةرهاظلا ةحعتفلاب

 هيلإ فاضم ةفالخلاو فاضم ءابعأو « ديدشب قلعتم رورجمو راج ءابعأب , فوذحم فطع فرحب ًاكرابم هلوق
 دئاع هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم لهاكو لعفلا لمع لمعت ةهبشم ةفص آديدش نأل ديدش لعاف لهاكو « هلهاك

 . فقولا لجأل نكسو رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ديلولا ىلإ

 رمألاو . فيرعتلل نوكت نأ لوألا رمألا : نيرمأ لمتحت ةملكلا هذه يف لأ نإف ديزيلا : هلوق هيف دهاشلا
 . )فرصت ها . تيبلاب حراشلا دهشتسا ةفرعم هنأل ديزيلا يف ةدئاز اهنوك ىلعو ةدئاز نوكت نأ يناثلا
 هملسماو سوقماب يئارو يمري ينئلصاوي وذو يبييح كاذ ۹

 ةمنغ نب ريجب ىلإ يرب نبا هبسني دقو نيعم ىلإ مهنم ريثك هبسني ملو ةاحنلا نم ةعامج هدشنأ دق تيبلا
 : اذكه هداشنإ باوصلاو يئاطلا

 همرج الو هدنع ةنحأ ال ينبتاعي وذو يالوم نإ

 هملسماو مهسماب يئارو يمري رذتعمريغ كنم ينرصني

 حتفب همرج « دقحلا يه ةنحأ . ينبناعي يذلا يأ ينبتاعي وذو « نيعملاو رصانلا هب دارأ يالوم : ةغللا
 ماللا رسكو نيسلا حتفب يهو هملسلا هملسماو . مهسلاب دارأ مهسماب < ةميرجلاو مرجلا ءارلا رسكو ميجلا

 . ةبلصلا ةراجحلا يهو لاجر ةنزب مالسلا وارسكف حتفب ملسلا نم ةدحاولا

 نال باتعلا بجوتسي ام ينم ردب اذإ ينبتاعي نم وه ةنوعملاو رصنلا هنم عقوتأ يذلا نإ لوقي : ىنعملا
 ال ناو دقحلا ىعاود باهذو رودصلا ءامن ىف آببس بانعلا نوكي نا ىلع نكلو باتعلا ىقب ام ىقبت ةدوملا

 لاتق يف هيلإ دنتسأ يذلا وهو ينع عافدلاو يل راصتنإلا هنم لمأ يذلا اذهف ةفلألا رصاوأ عطقل آببس نوكي
 . ءادعألا

 ربخ يبيبح باطخ فرح فاكلاو أدتبم ةراشإ مسا اذ كاذ فلؤملا هاور ام ىلع : بارعإلا
 ءابلا نألو ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم منم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبملا

 فوطعم لوصوم مسا وذ ةفطاع واولا وذو هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم بيبحو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال

 = هريدغن ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف لصاوي ينلصاوب 0 عمر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم يبيبح ىلع

 )١( ط / ۷۲ ص ىدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس «نيدلا ييحم دمحم ١7 ١
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 a واول وج نوجد هج نقرب نون نو نعل دقب فرعي لعفلاو .ضفخلا فورحو

 يف لاقي الف « كلذ هيف بجي رثكأف يئانثلا ظفللا نأل يغبني يذلا وه مأو لأب ريبعتلا نأ ملعا مث
 تلصو عطق اهتزمهو لأ ليقف يه ام فيرعتلا ةادأ يف فالخلا رثك امل نكلو « ماللاو ءاهلا له

 ةزمهلاو اهدحو ماللا يه ليقو . هيوبيس هيلعو لصو اهتزمهو لأ ليقو . ليلخلا هيلعو « فيفختلل
 « ماللاو فلألاب اهنع ريبعتلا فنصملل غاس دربملا هيلعو اهدحو ةزمهلا ليقو . روهمجلا هيلعو ةدئاز
 مهلوق نم سيقأ لأ مهلوق : ينغملا يف ماشه نبا لاق . ةلاطإلا ةيهارك اهريغ يف كلذ زوجي الو
 ينادلا نجلا يف يدارملا لاق اكو ىهتنا و لا جا لمستسا دقو . ماللاو فلألا

 نموحن هلوأ نم هيلع ضفخلا فورح نم فرح لوخدب ًاضيأ مسالا فرعيو يأ [ضفخلا فورحو]
 يف هنكل « مساب سيل رهاظلا يف ناك نإو تمق نأف تمق نأ نم تبجعوحنو . دجسملا ىلإ تيبلا

 ىلإ رجتل تعضو اهنأل مسالاب ضفخلا فورح تصتخا امنإو « كمايق ىنعم يف هنأل مسا ريدقتلا

 ًاظفل لعف ءيجم دعب مسالا ىلع الإ لخدت نأ عنتماف اهسفنب ىدعتت ال يتلا لاعفألا يناعم ءامسألا

 زيمي يأ [فرعي لعفلاو] ءىدتبأ يأ : ميحرلا نمحرلا هللا مسب : وحن ًاريدقت وأ ديزب تررم : وحن
 ةمالعوه ام ةروكذملا ثالثلا يف سيلو ًاثالث اهنم هلصأل ًاعبت فنصملا ركذ ةريثك تامالعب هيميسق نع

 يف لخاد رمألا نأو عراضمو ضام : نامسق لعفلا نأ نم نييفوكلا ةقيرط ىلع ايرج رمألا لعفل
 لخدت ةرات ةكرتشم ةمالع يهو [دقب] هعراضم هب برعي ام ىلع ىنيي هنأ ليلدب هنم عطتقم هنأل عراضملا
 دق نأ ملعنو :  وحن هقيقحت وا ةالصلا تماق دق : وحن لاحلا نم هبيرقت ةدافإل يضاملا ىلع

 دق بوذكلا نإ وحن ليلقتلا وأ هللا ملعي دق :  وحن قيقحتلا ةدافإل عراضملا ىلع ةراتو  انتقدص

 ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينيم هب لوعفم ءايلاو ')ةياقولل نونلاو وذ ىلإ دوعي وه

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف يمري ٠ لصوي يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم

 ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ناكم فرظ ءارو « وه

 ةرسكب رورجم مهسماب ىلع فوطعم هملسماو « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو يمريب قلعتم اهلبق ام رسك الإ اهبساني
 . فقولا لجأل انه نكسو ةرهاظ

 ىلع الاد افرح (مأ) لمعتساف هملسماو مهسلاب دارأ امنإ هنإف هملسماو « مهسماب : هلوق هيف دهاشلا
 . فرصت ها . ةيريمح ةغل ىهو لأ نع ةباين فيرعتلا

 )١( ص / ۲ / ج ماشه نبال بيبللا ينعم رظنا .دامعلا نون ىمستو رسكلا نملعفلا يقت ةن اهنأل ةياقولا نون تيمس 790 .

 ) )۲ص ىدنلا رطق حرش قيقحتب ىدهلا ليبس .نيدلا ييحم دمحم  ۱۹۸ط؟١ا.
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 : عاونأ ةثالث وهو . ةنكاسلا ثينأتلا ءاتو فوسو نيسلاو

 E سيو معن هنمو «تدعفو تماق وحن ,ةئكاسلا ثينأتلا ءاتب فرعيو ضام

 اهريغ يف اهدوجو روصتي الف لاعفألاب ةصتخسم يناعملا هذه نأ لاعفألاب اهصاصتخا هجوو . قدصي
 هياصتخا انينإو عوني وو موشن : وحن لابقتسالل هصيلختل عراضملاب ناصتخيو [فوسو نيسلاو]
 ريخخأت ةدايز فوس يفو : يهكافلا لاق . لابقتسالا ىلإ لاحلا نم لعفلا ىنعم ريخأتل اعضو امهنأل
 سيفئتلاك نيسلاب سيفنتلا سيل : ءاقنع نبا لاقو . ىنعملا ةدايز ىلع لدت فورحلا ةرثك نأل سيفنتو
 ىلع اهتلالدل يضاملاب ةصاخ هذهو ًاعضو [ةنكاسلا ثيثأتلا ءاتو] ماشه نبال ًافالخ لقأ لب فوسب
 ةنكاسلاب زرتحاو . زيزعلا ةأرما تلاقك « نينكاسلا ءاقتلال رسكت دقو « دنه تماق : وحن لعافلا ثينأت
 فورحلا ضعب يف ثينأتلا ءات لحدت دقو « ةمطافو ةمئاقك ءامسألا قحلت اهنإف ةلاصأ ةكرحتملا نع
 ةحوتفم نوكت تال ىلع لخدت يتلا مث « ظفللا ثينأت درجمل اهيف يهو تالو تمتو تبر : وحن
 « نييرصبلا دنع [عاونأ ةثالث] لعفلا يأ [وهو] اهناكسإو اهحتف زوجي مثو بر ىلع لخدت يتلاو
 وه يذلا لعفلا نأل ةثالث لاعفألا تناك امنإو « بيرق قبس امك رمألا طاقسإب نييفوكلا دنع ناعونو
 وه يناثلاو . يضاملا وه لوألاف هنع رخأتم وأ هل نراقم وأ رابخإلا نمز نع مدقتم امإ ثدحلا
 لد ام وهو نيونتلا اهنع ضوعو ءايلا هنم تفذح يضام هلصأ [ضام] رمألا وه ثلاثلاو  عراضملا
 غيصك لاحلل هفرصي امم هل ضرعي دق امع اذهب اوزرتحا ًاعضو يضاملا نامزلا يف دجو ثدح ىلع
 اعامجإ ءانبلا وهو لصألا ىلع هئيجمل همدقو امو سيلب يفنلاو امهوحنو تبهوو تعب : وحن < دوقعلا
 زيمي يأ [فرعيو] عرفلا ىلع مدقم لصألاو عراضملا هلصأ نإ نييفوكلا لوقل ةاعارم رمألب هعبتي ماد
 هتامالع عفنأ يهو « لعفلا هيلإ دنسأ ام ثينأت ىلع ةلادلا [ةنكاسلا ثينأتلا ءاتب] رمألاو عراضملا نع
 لعفلا نمو يأ [هشمو] هلوق يف روكذملا وهو دماجلا لعفلا قحلتو دعقو ماق : وحن لوقي نأ نم ىلوأ وهو هيلع اهلوخد دعب لعفلا ةروصل كلذب لثم [تدعقو تماق : وحن] هنم فرصتملا قحلت اهنأل
 بطحلا ةلامح ةأرملا تسئبو دنه ةأرملا تمعن : وحن ةروكذملا ءاتلا امهلوبقل [سئبو معن] يضاملا
 الاجر اومعنو نيلجر امعنك برعلا ضعب نع يئاسكلا اهاكح ةغل يف امهب عفرلا ريمض لاصتالو
 نع اليزأ امهنأل رمألا الو عراضملا امهنم يتأي الف لاعفألا فرصت افرصتي مل امهفعضلو حصألا ىلع نالعف امهو نيسلا حتفو ءايلا نوكسب سيب سئب يفو . (هب مكظعي اًمِِن هللا نإإج ىلاعت هلوقك نيعلاو نونلا رسكب اًمعن معن يف لاقي دقو , مذلل عوضوم سئبو حلملل عوضوم معنو ءاسن نمعنو
 نمت كلوق: ن نرقس نرو ناما اذ: لولا ما كلوت نم لوقش من نال كلدو دوم
 معن : لوقت زييمتلا ىلع امهعم ةركنلا بصنتو امهب فرعملا ىلإ فيضأ امو ماللاو فلألاب فرع اميف الإ فراعملا يف نالمعي الو افرصتي ملف فورحلا اهباشف مذلاو ءانثلا ىلإ القنف آسؤب باصأ اذإ لجرلا

 نايل



 هرخآ مض هيف عفرلا ةمالعو عوفرم لعاف لجرلا حدملا لاعفأ نم ضام لعف معن هبارعإو « ديز لجرلا
 تئش نإو « حدملاب صوصخم رخؤم أدتبم ديزو مدقم ربخ عفرلا لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو

 ضام لعف سئب هبارعإو . ديز لجرلا سكب لوقتو ديز وه هريدقت ًابوجو فوذحم ادتبم ربخ ديز تلعج
 نإو < « مذلاب صوصخم رخؤم أدتبم ديزو مدقم ربخ لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف لجرلا مذلا لاعفأ نم

 ءات هيلع تلخد ام بارعإ يف لوقتو ‹ ديز وه هريدقت ًابوجو فوذحم أدتبم ربخ ديز تبرعأ تئش کش

 ةمالع ءاتلاو ضام لصف معن لوقت كنأ ريغ نيروكذملا نيلاثملا بارعإ يف تلق ام لثم ثينأتلا

 عفرتف لجرلا معن ديز وأ لجرلا سئب ديز تلق نأب حدملا وأ مذلاب صوصخملا تمدق ناف « ثينأتلا

 ءاج هنكلو ديز ىلع دئاعلا رمضملا عضوم يف ذئنيح لجرلاو هربخ لجرلا معن ةلمجو ءادتبالاب ديز

 « زييمتلا ىلع ة ةركنلا بصنب ديز الجر سئبو ديز الجر معن : تلق ةركن امهدعب ءاج نإف . ًارهظم

 لجرلا معن ريدقتلاو « بوصنملا الجر ىلع دئاعوهو سئببو معنب لعاف عوفرم ريمض سئبو معن يفو
 « دنه ةأرملا تمعن وحن « ثينأتلا ءات امهب تقحلأ تعش نإف ائنؤم امهلعاف ناك اذإو « ديز ٌداجر

EGE 

 ةتملاو ىنملاو ينامألا راد ةنجلا نيقتملا ءازج تمعن

 ةنملاو ىئملاو ينامألا راد ةتحلا نيقتملا ءازج تمعت ٠

 نيعم لئاق ىلإ تيبلا اذه بسني ملو . زجرلا نم تيبلا اذه

 « عمجلا ءاي ففخ رعاشلا نكلو عمجلا ءاي اذكو ةددشم هؤايو ةزمهلا مضب ةينمأ عمج ينامألا : ةغللا

 ةنملاو ةينمألا ىنعمب يهو نوكسف مضب ةينم عمج نونلا حتفو ميملا مضب ىنملا . ناسنإلا هانمتي ام ةينمألاو
 . ةيطعلا اهب دارأ نونلا ديدشتو ميملا رسكب

 ءازجو معن لعاف ءازج , ثينأتلا ةمالع ءاتلاو حدملا ءاشنإ ىلع لدي ضام لعف معن تمعن : بارعإلا
 صوصخملا وه اذهو رخؤم أدتبم ةنجلا مدقم ربخ لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو هيلإ فاضم نيقتملاو فاضم
 . ينامألا ىلع نافوطعم ةنملاو ىنملاو هيلإ فاضم ينامألاو ةنجلا نم لدب راد . حدملاب

 ةاحتلا روهمج بهذم وهو ضام لعف معن نأ ىلع لدي ثينأتلا ءات لوخد نإف تمعن هلوق هيف : دهاشلا
 اذه تحلص» ثلا دقو يبرعلا لامعتنسإلا هل دهشيو تاملكلا عاونا نم عونلا اذه الإ قحلت ال ثيناتلا ءات نأل

 ريظنو . اثنؤم ةنجلا هلوق وهو حدملاب صوصخملا نوكل ركذم نيقتملا ءازج هلوق وهو اهلعاف نأ عم معن دهاشلا

 : ةدرب يبأ نب لالب اهيف حدمي ةديصق نم ةقان فصي ةمرلا يذ لوق هلجأ نم هب ءيج ام لك يف تيبلا اذه

 دليلا روز تمعن روذلا مئاعد ةرفجم ءاحبش لطع وا
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 . حصألا ىلع ىسعو سيلو

 يف كلام نبا لاق . ثينأتلاو ريكذتلا امهيف اوزاجأ « افرصتي مل امل امهنأل امهتفذح تعش نإو
 : ةيفلألا ةصالخلا

 نيب هيف سنجلا دصق نأل اونسحتسا ةاتفلا معن يف فذحلاو

 ام لاو : تبي رشب دقو مهضعب لوقك امهيلع رجلا فرح لوخد برعلا ضعب نم عمس دقو

 ةقيقحلا يف رجلا فرح نأب هنع بيجأو . ريعلا سئب ىلع ريسلا معن : رخآلا لوقو « دلولا معنب يه

 دارت را للا جس ل نر تاس

 ءاتلا امهلوبقل [حصألا ىلع] سيلو ىسع ًاضيأ يضاملا لعفلا نمو يأ [ىسعو سيلو] ريعلا سب

 «ءاوس اوسيل# وحن عفرلا ريمضب امهلاصتالو ةحلفم تسيلو حلفت نا دنه تسع وحن ًاضيا ةنكاسلا

 تفقوت اذلو سئبو معنك نيفرصتم ريغ نالعف امهو «متيلوت نإ متيسع لهفإ» «ليكوب مكيلع تسل
 لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف ىسع لوألا لاثملا بارعإو . امهربخ ىلع امهانعم ةدافإ

 نأ هرخآ يف ةرهاظ ةمض هعفر ةمالعو اهمسا دنه ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ربخلا بصنتو مسإلا عفرت ناك

 نا نالا ردصملاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف حلفت بصنو ردصم فرح

 نأ ديز ىسع ىلع مالكلا يف ةيفاكلا حرش يف يصيبخلا ةرابعو ىسع ربخ هنأ ىلع بوصنم اهدعب امو

 ديز براق يأ براق ىنعمب انهه يهو اهتيربخب بصنلا لحم يف عراضملا عم نأو اهمسا انه ديز موقي

 نع ًاربخ ثدحلا نوك ىرحو ىسعوحن ىلع نأ لوخد نم مزلي مهضعب لوقف اذه ىلعو ىهتنا مايقلا
 نع ًاربخ نوكي ال ثدحلاو مايقلا ديز ىسع ريدقتلا ريصيف ردصم ليوأت يف لعفلا عم نأ نأل تاذلا

 ديز براق ريدقتلاو براق ىنعمب ذئئيح ىسع نأ هنع باوجلا ىف  لاقيو « مايقلا ديز لاقي ال ذإ تاذلا

 تبصن اهنا ثيح نم دساف هنأل ةيردصم ال ةدئاز انه نأ لاق نم لوق نم نسحأ باوجلا اذهو مايقلا

 نع هب ربخي ال ردصملاف يأ : هب لوؤي امو ردصملا نيب قرف ينغملا يف ماشه نبا لوق نمو لعفلا
 مهنأ ثيح نم آدعب كلذ يف نآل تاذلا نع هب ربخي هنإف ىسع ربخك ردصملاب لوؤملا امأو . تاذلا

 ماصع النملاو يناجرجلا فيرشلا ماشه نبا هلاق ام ىضترا دق ناك نإو نطاوم يف امهنيب اوقرفي مل
 ضعب طخب هتيار ام باوجلا يف لاقي ام فطلاو ةحمللا حرش يف ًاضيا ماشه نبا لوق نمو . نيدلا

 نأب ءيج هب رابخالا حص امل مث نأ نع آدرجم لعفلاب رابخإلا ردقي نأ وهو هنع هلقنو كلام نبا ةبلط

 . )فرصت ها

 )١( ص بهذلا روذش حرش قيقحتب برألا ىهتنم نيدلا يحسم دمحم ۲١ .
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 مقي مل وحن هيلع | لوخدب فرعيو .عراضمو
 اهعمجي ءاتلاو ءايلاو نونلاو ةزمهلا يهو عبرألا دئاوزلا ىدحإ نم هلوأ ين دب الو

 يف نيققحملا ضعب لوق نمو اهلاح نم فرع ام فالخ اذه نأل ىهتنا كبسلا ديفتل ال يجرتلا ديفتل
 : ربخلا لبق وأ مايقلا ديز رمأ ىسع يأ : مسالا لبق يأ : فاضم ريدقت ىلع ردصملا ريدقت نا كلذ

 رب ربلا نكل وأ ربلا بحاص نكلو يأ «نمآ نمربلا ٌنكلو# : ىلاعت هلوقك مايقلا بحاص ديز ىسع يأ
 ردصملا نيدلا ماصع النملا لوق نمو « ديعب وهف ًافلكت هيف نأب هضرتعا ينيمامدلا نأل ها نمآ نم

 ديز ىسع ىنعم يف وهف مايقلا ديز ىسع انلوقب موقي نأ ديز ىسع انلوأ اذإف فصولا ليوأت يف لصاحلا
 : ىلاعت هلوق هلثمو « لدع ديز باب نم نوكيو ًامئاص تيسع مهلوق نم ءاج ام هحجريو لاق . ًامئاق

 هنا حصألا فصولا ليوات يف وه يذلا ردصملاب رابخإلا نأل ها «ىرتفي نا نآرقلا اذه ناك اموإ»

 : وحن لابقتسالاو . موقي : وحن لاحلا ينمز دحأب نرتقم ىنعم ىلع لد ام وهو [عراضمو] يعامس

 اذإ لابقتسالل نيعتيف امهل المتحم نوكي اهنع درجتلا دنعف « ةنيرقب الإ امهدحأل نيعتي الو « موقيس

 « ةيردصملا ول وأ يجرتلا و بصنلا تاودا وا طرشلا تاودأ وا ةيفانلا ال وأ فوسوا نيسلا هيلع تلحد

 ثا وحن ءادتبالا مالب وأ افنآ وأ ةعاسلا وأ نآلا : وحنب نرتقا اذإ لالا نيعتيو

 : هتعراضمل ًاعراضم يمس ةيعانتمالا الولو املو مل عم كلذو ًايضام هانعم نوكي دقو اموأ نإ وأ

 د ىلإ ا لا يف رقتني تامل نقر اه الك نإ تين نم تالا هتهباشم

 هذهو [مقي مل : وحن] لصف ريغ نم اهدعب عقي نأب [هيلع مل لوخدب] رمألاو يضاملا نع زيمي يأ
 سيفنتلا فرح لوخدب ًاضيأ زيمي هنأ رم دقو اهيلع رصتقا اذلف عراضملا لعفلل تامالعلا عفنأ ةمالعلا

 لعفل امإو براضك فصول امإ : مسا يقول ليت ولو عراضملا وا ىلع هياكل تلو اة ةيلع

 اهنأل كلذب تيمس [عبرألا دئاوزلا ىدحإ نم هلوأ يف دب الو] رجضتأ ىنعمب فأ وأ عجوتأ ىنعمب هوأك

 قالطالا دنع فرصني الف اهيلع ةيلغلاب املع مسالا اذه راص دقو لصألا وه يذلا يضاملا ىلع ةديزم

 نم ًاهبش بستكي يضاملا لعفلا ىلع اهتدايزب نأل ةهباشملا يأ : ةعراضملا فرحأب ىمستو اهيلإ الإ

 نم جراخل نزاوم هنإف جرخيو براضل نزاوم هنإف برضيك لعافلا مسا نزاوي اهب هنأل برعيف مسالا
 ىلع ةلادلا [نونلاو] موقاك هدحو ملكتملا ىلع ةلادلا [ةزمهلا يهو] تانكسلاو تاكرحلا ثيح

 ىلع ةلادلا تحت نم ةانثملا [ءايلاو] موقنك هسفن مظعملا وا اعم ءريغو هسفن نع ثدحملا ملكتملا

 قوف نم ةانثملا [ءاتلاو] نمقي : وحن ثانإلا ىلعو نوموقيو ناموقيو موقيك ًاقلطم بئاغلا ركذملا

 نيتبئاغلاو موقت دنهك ةبئاغلا ىلعو نمقتو نوموقتو ناموقتو موقتك اقلطم بطاخملا ىلع ةلادلا

 حمب كيا وا تدعب ىنعمب [تيأن كلوق] عبرألا دئاوزلا كلت عمجي یا [اهعمجي] ناموقت نادنهلاک
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 جرفب جرفو مركي مركأو جرحدي جرحدک :فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام ناك نإ هلوأ مضيو

 . جرختسي جرختساو قلطني قلطناو رصني رصن وحن كلذ ىوس ايف حتفیو ‹ لتاقي لتاقو

 EN يبرضاو يموق وحن ةبطاخم ا ءاي هلوبقو بلطلا ىلع هتلالدب فرعيو رمأو

 يضاملا نيبو هنيب ًاقرف اهوداز امنإو دئاوزلا فورحلا عمجت بت هذه نم ةملك لكف يتأن وأ نيتأ وأ تكردأ

 دجوت دق اهنأل عراضملل ةمالع فورحلا هذه فصلا لعجي ملو اهنودب عراضملا ةغيص لصحت الف

 تأنریو ا و تعفو اذإ ءاودلا تسجرنو ةلأسملا تملعتو ًآدیز تمركأك يضاملا لوأ يف

 : ًاعامجإ عراضملا يأ [هلوأ مضيو] هلوقل اديهمت اهركذ امنإو ءانحلا وهو ًانريلاب هتبضخ اذإ بيشلا
 ام نيب كلذ يف قرف الو [فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام ناك نإ] امومضم هنم ةعراضملا فرحب قطني يأ

 يرام يف لوقت لاعت تزور فورحلا يلصأ ضام هنإف [جرحدك] لوصأ اهلك هيضام فورح
 وأ ىهتنا رودملا جر دفلاو رودح يف عباتت يأ : a : سوماقلا يفو < هلوأ مضب [جرحدي]

 عراضملا يف فذحت اهنأ ليلدب ةدئاز هيف ةزمهلا ناف [مركأ] وحن كلذ [و] دئاز اهضعبو يلصأ اهضعب

 [جرف ]وحن دئاز هفورح ضعب امم [و] مركؤي هيف ليقل لصألا ىلع ءاج ولو هلوأ مضب [مركي] هيف لوقتف
 يف ءارلا يأ : ةملكلا نيع ريركت ةدايزل هلوأ مضب [جرفي] هعراضم يف لوقتف ميج اهدعب ءارلا ديدشتب

 هيضام يف فلألا ةدايزب هلوأ مضب [لتاقي] هعراضم يف لوقت كنإف ءاتلا حوتفم [لئاف] وحن [و] هيضام
 هصيصختو هريغب سابتلالل يعابرلا يف مضلاو ةفخلل لصألا ىلع ابوجو عراضملا لوأ يأ [حتفيو]

 يذلا عراضملا ىوس اميف يأ [كلذ ىوس اميف] ةحتفلا ةفخ هريغ ةرثكو ةمضلا لقث يعابرلا ةلق لداعتل

 وحن كلذ [و] ايسامحنوأ هلوأ حتفب [رصني] هعراضم يف لوقتف [رصن وحن] ًايثالث ناك نأب يعابر هيضام

 يف لوفتف [جرختسا] وحن كلذ [و] ًايسادس وأ ًاضيأ هلوأ حتفب [قلطني] هعراضم يف لوقتف [قلطنا]
 ةمتتلاك وه ةعراضملا فرح ةكرح نايب نم فنصملا هركذام مث « آضيأ هلوأ حتفب [جرختسي] هعراضم

 لوق نم ىلوأ نييوحنلا نع اذه لثمب راذتعالاو « حاضتالا لامك هب حضتي هنأل جراضملا فيرعتل
 نمزب نرتقم لعف وهو [رمأو] ًادارطتسا هيف تركذ وحنلا نم ال فيرصتلا نم ةلئسملا هذه مهضعب

 اهيأ اي: وحن لصح ام ماود وأ «رذنأف مقا وحن لصحي ملام لوصح هب بولطملا نأل ادبأ لبقتسم

 ىلع بطاخملا نم لعفلل ملكتملا بلط وه يذلا رمألا يف بلاغ هلامعتسال هب يمس للا تا يبنلا
 [هتلالدب] عراضملاو يضاملا نع زيمي يأ [فرعيو] ينقسا هدبعل ديسلا لوقك ًابلاغ ءالعتسالا ليبس

 ةيعضو ريغ بلطلا ىلع هتلالد نإف ديز اي : وحنو «هتعس نم ةعس وذ قفنيلإ» : وحن هب جرخف ًاعضو
 ريمض يهو [ةبطاخملا ءاي هلوبقو] بطاخملا نم لعفلل ملكتملا بلط يأ [بلطلا ىلع] ةطساوب لب

 لوألا ناف [يبرضاو يموق وحن] يضاملا ريغ لعفلاب صتختو ةيلعافلا ىلع عفر اهلحم حصألا ى
 ةبطاخملا ءاي امهنم لك لبقو ةبطاخملا نم برضلا بلط ىلع لاد يناثلاو مايقلا بلط ىلع لاد امهنم
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 لهك لعفلا ليلد الو مسالا ليلد هعم حلصب الام فرحلاو . حصألا ىلع لاعتو تاه هنمو
 NE جا ا ولا طر ع O .لد يفو

 ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يموق امهنم لوألا بارعإ يف لوقتف
 ىلع ةملكلا تلدولف لوألا بارعإ يف تلق ام لثم يناثلا بارعإ يف لوقتو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ًاديز ًابرضك ًاردصم وأ تكسا ىنعمب هصو لزنا ىنعمب لازنك لعف مسا يهف ءايلا لبقت ملو بلطلا
 نيموقت دنه اي تنا : وحن عراضم لعف يهف بلطلا ىلع لدت ملو ءايلا تلبق وا ًاديز برضا ىنعمب
 : ىلاعت هلوقك مضيف ةعامجلا واو هب تلصتا اذإ الإ ءاتلا رسكب [تاه] هريغ نم ال رمألا نم يأ [هنمو]

 ءاي امهلوبقو بلطلا ىلع امهتلالدل امهيف حصألا ىلع ًاقلطم ماللا حتفب [لاعتو] «مكتاهرب اوتاه»

 لاعت اذكو رمأ لعف تاه تلق . ورمع ايلاعتو ديز اي تاهوحن ًاركذم امهب ترما نإ مث « ةبطاخملا
 ءايلا تاه نم فوذحملاف هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم امهنم لك يف لوقتو رمأ لعف هيف لوقت
 مث دنه اي يلاعتو دنه اي ياه تلق ًاثنؤم امهب ترمأ نإو شخا يف امك فلألا لاعت نمو مرإ يف امك
 لحم يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يتاه امهبارعإ يف لوقت

 ةعامج معزو « هعراضم هب مزجي ام ىلع ىنبي رمألا نأل دنه اي يلاعت بارعإ يف لوقت اذكو لعاف عفر
 لبقأل مسا يناشلاو واولا رسكب لوانل مسا امهنم لوألا نيلعف امسا لاعتو تاه نأ نييوحنلا نم
 هلوق يف فنصملا اهركذ ةيمدع هل ةزيمملا هتمالعف طقف اهريغ يف ىنعم ىلع تلد ةملك وهو [فرحلاو]

 يف هنأل هتامالع نم دحاو يأ [لعفلا ليلد الو] هتامالع نم دحاو يأ [مسالا ليلد هعم حلصي ال ام]
 اهيلع ضرعاف ةملك كيلع تدرو اذإف ةمالع هل ةمالعلا كرت ناكف لاعفأللو ءامسألل ةمالع هسفن

 نإف لاعفألا تامالع اهيلع ضرعاف اهلبقت مل نإف مسا يهف اهنم ًائيش تلبق نإف ًالوأ ءامسألا تامالع

 نأ ىلإ ةثالثلاب ليثمتلاب راشأ [ملو يفو لهك] اهتيفرحب مكحاف اهلبقت مل نإف لعف يهف ايش اهنم تلبق
 صتخي امو « ىفك مسالاب صتخي امو « لهك لعفلاب الو مسإلاب صتخي ال ام عاونأ ةثالث فورحلا

 هوركذ ام لحم تلق . لاعفألاب صتخت له نا لاغتشالا باب يف ةاحنلا ركذ دق ليق نإف . ملك لعفلاب

 دق ىنعمب نوكت نأ اهلصأ نأل ديز ماق له لوقت لب ماق ديز له زوجي الف لعف اهزيح يف ناك ثيح
 ىنعمب تناك امل اهنكل له اذكف لعفلاب ةصتخم دقو «رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتا له# : وحن

 . اهزيح يف لعفلا ناك اذإ الإ لعفلاب صتخت مل ماهفتسالا ةزمه
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 ءائبلاو بارعإلا باب

 RSS ًاريدقت وأ ًاظفل اهيلع ةلخادلا فالتخال ملكلا رخاوأ رييغت بارعإلا

 ءانبلاو بارعإلا باب

 عافدناب هفرشلو هتلاصأل ءانبلا ىلع همدق [بارعإلا] امهدحأ نع ةملكلا رخآ ولخي ال نيذللا

 لاقي ةنابإلا اهنم ةريثك ناعم ىلع ةغللا يف قلطي وهو مسالا وه يذلا هلحم فرشو هب ظفللا يف أطخلا

 اهنمو « هتنسح يأ : ءيشلا تبرعأ لاقي نيسحتلا اهنمو  هنع نابأ اذإ هسفن يف امع نالف برعأ

 يحالطصالا ىنعملل اهنم بسانملاو : عمهلا يف لاق . اهريغ يأ : ةدعملا هللا برعأ لاقي رييغتلا

 رييغتلا يأ : ىنعملا اذهو : يهكافلا لاقو . یهتنا ةفلتخملا يناعملا ةنابإ هب دصقلا ذإ لوألا وه

 عاونأ يه يتلا ةبرعملا ملكلا يأ [ملكلا رخاوأ رييغت] هلوقب هيلإ راشملا يحالطصالا ىنعملاب سن

 وه رخاوألا ربي رييغتو ديكوتلاو ةوسنلا ينون نم يلاخلا عراصعلا لعفلاو برعملا يأ : نكمتملا مسالا

 امكح مأ ديز نم لادلاك ةقيقح رييغتلا ناكأ ءاوس ةموزجم وأ ةرورجم وأ ةبوصنم وأ ةعوفرم اهتروريص

 نأ هطرش روكذملا رييغتلا يأ [لماوعلا فالتخال] يمف وأ ومفو يمد امهلصأ نإف مفو مد نم ميملاك

 ام وهو لماع عمج لماوعلاو دحاو دعب ادحاو ملكلا ىلع لماوعلا بقاعت يأ : فالتخا ببسب نوكي

 ًارمع ديز برض : وحن مزج وأ رج وأ بصن وأ عفر نم صوصخم هجو ىلع ةملكلا رخآ نوك بجوأ

 نإف ديزب تررم كلذكو هلوعفم هنأل بصنلاب ًارمعو هلعاف هنأل عفرلاب ديز فاصتال بجوم برض ناف

 وه مزجلاب برضا فاصتال بجوملا ًاديز برضأ مل كلوق يفو ءابلا وه رجلاب ديز فاصتال بجوملا

 نع درجتلاو ًادتبملل عفارلا هناف ءادتبالاك ايونعم وأ ةلثمألا هذهك آيظفل لماعلا نوكي نأ نيب قرف الو مل

 روكذملا رييغتلا ناكأ ءاوس ملكلا ىلع ىلع يأ [اهيلع ةلخادلا] عراضملل عفارلا هنإف مزاجلاو بصانلا

 ديزب تررمو ًآدیز تيأرو ديزءاج :وحن نم ديز رخآ يف امك ةملكلا رخآ يف هرثأ رهظي ام وهو [ًاظفل]

 لب رخآلا يف هرثأ رهظي ال اموهو [آريدقت وأ] بهذي ملو بهذي نلو بهذي ديز : وحن نم بهذي رخآو

 رخآو ىتفلاب تررمو ىتفلا تيأرو ىتفلا ءاج : وحن نم ىتفلا رخآ يف ةردقملا تاكرحلاك ردقيو ىوني

 نإف «اورفك نيذلا نكي ملو» : وحن يف ردقملا نوكسلاو ىضري نلو ىضري ديز : وحن نم ىضري
 ملكلا رخآ موزل رييغتلاب جرخف نينكاسلا ءاقتلال ةروسكملا نونلا يف ردقم نوكس نكي يف مزجلا داق

 عمج يف لاجرك ريسكتلل طسولا وأ لئاوألا رييغتك هريغ رخاوألا رييغتبو ءانب ىمسي هنإف آدحاو ًالاح

 ةءارقك لقنلا ةكرحك كلذ ريغب هرييغت لماوعلا فالتخابو سلف ريغصت يف سيلفك ريغصتلل وأ لجر

 نع أشني مل هنأل ًابارعإ ىمسمي ال هنإف اهيلإ ةزمهلا ةكرح لقنل لادلا حتفب «نونمؤملا حلفأ دقإ» شرو

٤ 



 ضفخلاو بصتنلاو عفرلا كلذ نم ءامسأللف مزجو ضفخو بصنو عفر :ةعبرأ هماسقأو

 رخآ موزل ءانبلاو . اهيف ضفخ الو مزجلاو بصنلاو عفرلا كلذ نم لاعفأللو ءاهيف مزج الو

 رسكو حتفو مض : :ةعبرأ هعاونأو «مكو نم وحن ًانوكس وأ .ءالؤه وحن ةكرح ةملكلا

 م م E او م امال ا د ل مل TE .نوكسو

 رهاظل يزعو « نوريثك هيلع يذلا وهو يونعم بارعإلا نأ ديفي بارعولل روكذعلا دخلا ج:6: لماع

 روهمجلا بهذمو « هسفن ال بارعإلل تامالع تاكرحلا نوكتف هيلعو نايحوبأ هراتخاو هيوبيس مدلك

 نيققحملا لوقل باوصلا ىلإ برقأ وهو : يدارملا لاق . نيققحملا ىلإ بسنو يظفل بارعالا نأ

 رخآ يف لماعلا هبلجي ردقم وأ رهاظ رثأ بارعإلا رج ىف: لاكي مدعو مزجو رجو بصنو عفر هعاونأ

 فرح وأ و [عفر] ًاعامجإ اهيلع دئاز ال [ةعبرأ] هعاونأ يآ : بارعإلا يأ [هماسقأو] ةملكلا

 فرح وأ ةكرحب [ضفخو] فذح وأ فرح وأ ةكرحب [بصنو] هنع ىنغتسي ال مالكلا نأل همدقو

 ةعبرألا كلت نم يأ [كلذ نم] فرحلا ةهباشم نم ةملاسلا [ءامسأللف] فذح وأ نرګس [مزجو]

 ءامسألا يف يأ [اهيف مزج الو] كلذك [ضفخلاو] كلذك [بصنلاو] ًاريدقت وأ ًاضفل [عفرلا]

 [بصتنلاو] ىضريك ًاريدقت وأ بهذيك ًاظفل [ عفرلا] اهءانب بجوي امم ةيلاخلا ةعراضملا [لاعفأللو]

ن ًاريدقت وأ بهذي مل : وحن ًاظفل [مزجلاو] ىضري نل : وحن ًاريدقت وأ بهذي نل : وحن ًاظفل
 : وح

 مزجلاو مسالاب ضفخلا صتخا امنإو لاعفألا يف يأ [اهيف ضفخ الو] «اورفك نيذلا نكي ملل

 ةغلوهو [ [ءانبلاو] لعفلا لقث ربجي فيفخ مزجلاو مسالا ةفخ ربجي ليقث رجلا نإف لداعتلل ادصق لعفلاب

 فنصملا لاق امك وهو بارعإلا دض ًاحالطصاو توبثلا اهب داري ةفص ىلع ءيش ىلع ءيش عضو

 وحن ًانوكس وأ] هلاوحأ عيمج يف روسكم هرخآ نإف ءالؤه وحن [ةكرح] ادحاو ًالاح [ةملكلا رخآ موزل]

 سات ءانلا تايرعتاا اذهو < هلك لاوحألا يف ةنكاس يناثلا يف ميملاو لوألا يف نونلا نإف [مكو نم

 يف لاقي نأ وهف يظفل ءانبلا نا نم هريغو كلام نبا هلاق امل بسانملا امأو ۽ يونعم ءانبلا نأب لوقلل

 عاونأ نعو اهنع ربعيو ءانبلا يأ [هعاونأو] لاح لكب ةملكلا رخآل مزال ردقم وأ رهاظ رثأ ءانبلا هفيرعت

 اهب دارملاو باقلألاب ريبعتلا نم ىلوأ عاونألاب ريبعتلاو : نيققحملا ضعب لاق باقلألاب ًاضيأ بارعالا

ف مضلاو بصن عفرلا لاقي نأك رخآلا هيلع قلطي ام ىلع اهنم لك قلطي نأ باقلألا قح نآل ءامسألا
 حت

 دعبو لبقو ثيحك [مض] اهل سماخ ال [ةعبرأ] لطاب وهو هنيابم ىلع ء : يلا نالطإ ديفانأل حمم اذهو

 ةصتخم ةعبرألا عارنألا هذهف ًافقو ىمسيو مكو نمك [نوكسو] سمأك [رسكو] 0 نيك [حتفو]

 نويفوكلا امأو نييرصبلا بهذم اذهو . تابرعملاب ةصتخم ةقباسلا بارعإلا عاونأ نأ امك تاينبملاب

 لوقت لب عوفرم ثيح : وحن يف لوقت ال نييرصبلا لوق ىلعف نيينعملا نم لكل امهنم الك نوزوجيف
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 امإ هيلع ةلخادلا لماوعلا ببسب هرخآ ريغت ام وهو لصألا وهو :برعم :نابرض مسالاو

 هرخآ ريغتي ال ام وهو عرفلا وهو : ينبمو .ىتفلاو ىسوم وحن أريدقت امإو ءورمعو ديزك ًاظفل
 ةراشإلا ءامسأو .ماهفتسالا ءامسأو .طرشلا ءامسأو «تارمضملاك هيلع ةلخادلا لماوعلا بيس

 امهنم لوألا نامسق يأ [ناب رض] لماوعلا عم بيكرتلا دعب [مسالاو] يتأيس امك مضلا ىلع يتبم

 ريغت] يذلا يأ [ام] برعملا يأ [وهو] همدق اذهلو ءامسألا يف بلاغلا يأ [لصألا وهو ترمك]

 ةلخادلا لماوعلا] فالتخا [ببسب] ىرخأ ة ةفصب برعملا رخآ وه يذلا فرحلا فصتي نأب [هرخآ

 الك نإف [ورمعو ديزك ًاظفل] ًاريغت نوكي نأ [امإ] رخآلا لمعي ام فالخ اهنم دحاولا لمعي نأب [هيلع
 ًاريغت [امإو] ديزب تررمو آديز تيأرو ديز ءاج يف امك اظفل هرخآ ريغتي هلماع عم بكر اذإ امهنم

 الك ناف هرخآ يف بارعإلا روهظ رذعتي برعم مسا لك نم [ىتفلاو ىسوم : وحن] كلذو [ًاريدقت]

 ًاظفل هروهظ نم عنمي عنامل ظفللا يف ريغت دجوي مل نإو ريغت دق هرخآ نأ ردقي هلماع عم بك اذإ امهنم

 وهو] برعملا نيبو هنيب ةطساو الو [ينبم] يناثلا [و] ةكرحلا لبقت ال نوكسلل ةمزال فلألا نوكك
 عضولا يف امإ آيوق اهبش فرحلا هبشأ اذإ الإ مسإلا ىنبي ال مث نمو ءامسألا ىلع بلاغلا ريغ يأ [عرفلا

 ةراشإ مسا هنإف انهك ىنعملا ىفوأ دق وحنب ةهيبش اهنإف انمق نم انو رجلا ءاب هبشت اهنإف تمق ءاتك

 باطخلا فاك هل اوعضو مهنإف باطخلاك فرحلاب ىدؤت نأ اهقح يتلا يناعملا نم وهو ناكملل

 لخدي الو دعب نع بئان لعف مسا هنإف تاهيهك لامعتسالا يف وأ هيبنتلا اه هل اوعضو مهنإف هيبشتلاو

 هرخآ ريغتي ال ام] ينبملا يأ [وهو] لماع اهيلع لخدي الو ينمتلا نع ةبئانلا تيل هيشأف لماع اهيلع

 دض هنأل ةدحاو ةقيرط مزلي لب لماوعلا فالتخاب هرخآ رثأتي ال يأ [هيلع ةلخادلا لماوعلا ببسب

 نيدضلا نأل امهنيب ةطساو توبثب رعشي دضلاب ريبعتلا : مهضعب لاق . ناعمتجي ال نادضلاو بارعإلا

 ال هناب بيجاو . ءاقلتسالا امهفلخيو ناعفتري دق امهنإف دوعقلاو مايقلاك رخآ امهفلخيو امهعافترا زوجي

 نبا هيلعو ةينبم اهنإ ليقف « بيكرتلا لبق ءامسألا يف فالخ يكح دق هنأل راعشإلا اذه يف روذحم

 نوكسلو ءانبلاو بارعإلا بجوم دقفل ةطساو اهنإ ليقو . يرشخمزلا هيلعو ةبرعم ليقو « بجاحلا

 ضعب لاق . نايحوبأ هيلعو كلذك نوكي ام تاينبملا يف سيلو نيس فاق وحن نكاس دعب للصو اهرخآ

 اهنإف [تارمضملاك] هلوق يف ءامسألا نم تاينبملا عاونا فنصملا ركذ مث « راتخملا وهو : نيققحملا

 ال دحاولا فرحلاو دحاو فرح ىلع وه ام اهنم نأل فورحلاب اههبشل اهلصقنمو اهلصتم اهلك ةيئبم

 ةييغلاو تنأ يف باطخلاو انآ يف ملكتلاك فرحلاب ىدؤت نأ اهقح يناعم اهنمضتلو بارعإلا هيف حلصي

 ءامساو] ىنعملا يف ةيطرشلا نإ وه يذلا فرحلاب اههبشل ةينبم اهنإف الا ءامسأو] وه يف

 اذك [ةراشإلا ءامسأو] ماهفتسالا ةزمه وه يذلا فرحلاب اههبشل ةينبم اهنإف نيأو امو نمك [ماهفتسالا
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 «نيأك حتفلا ىلع ىنبي ام هنمو «نوكسلا ىلع ىنبيام هنمف .تالوصوملا ءاسأو لاعفألا ءاسأو
 ا «ثيحك مضلا ىلع ىنبي ام هنمو «سمأك رسكلا ىلع ىنبي ام هنمو

 ءامسأو] فرحلاب ىدؤي نأ هقح ىنعم تنمض اهنأل ىنعملا يف فرحلاب اههبشل ةينبم اهنإف ءالؤهو يذو
 لامعتسا تلمعتسا اهنأل لامعتسالا يف فر لاب اههبشل ةينبم اهنإف تاهيهو همو هصك [لاعنألا

 [تالوصوملا ءامسأو] لعلو تيلك لماع اهيلع لخدي الو لعف نع ةبئان اهنإ ثيح نم « فورحلا

 وهو اهانعم ممتي ام ىلإ ةرقتفم اهنإ ثيح نم فرحلاب اههبشل ةينبم اهنإف يتاللاو نيذللاو يتلاو يذلاك

 يأ تالوصوملا نم ىنثتسيو اهقلعتم ركذ ىلإ اهانعم ةدافإ يف اهراقتفا يف فورحلا تهبشأف ةلصلا
 هللا ءاش نإ تالوصوملا يف يقاس امك اهتلص ردص فذحو تفيضأ اذإ الإ ةبرعم اهنإف ةلوصوملا

 همدقو [نوكسلا ىلع ىنبي ام هنمف] هلوق نم دافتسي امك ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقني ينبملا نإ مث . ىلاعت

 تكلم آدبع مك : وحن ةيربخ وأ كلام مك : وحن تناك ةيماهفتسا [مك : وحن] هتلاصأل هدعب ام ىلع

 لوألا لاثملا بارعإو « اهتخأل اهتهباشمل ةيربخلاو ماهفتسالا ةزمه ىنعم اهنمضتل ةيماهفتسالا تينبو

 هرخآ مض هعفر ةمالعو « عوفرم وهو ربخ لام ادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك

 ًادبع نوكسلا ىلع ةينبم مدقم لوعفم بصن لحم يف ةيربخ مك يناثلا بارعإو « هيلإ فاضم فاكلاو

 يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف كلم لعافو لعف تكلم هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو زييمت

 حتفلا ىلع ينب امنإو « ناكملا نع هب لأي مسا يهو [نيأك حتفلا ىلع ىنبي ام هتمو] لعاف عفر لحم

 ينبم أدتبم ماهفتسا مسا نيأ هبارعإو . ديز نيا : وحن ةيماهفتسا تناك نإ ماهفتسالا فرح هنمضتل

 ام هنمو] سلجأ سلجت امنيأ : وحن طرشلا فرح اهنمضتلف ةيطرش تناك نإو « هربخ ديزو حتفلا ىلع

 اذلو « فيرعتلا مال ىنعم هنمضتل ينب امنإو كموي لبق يذلا مويلل مسا وهو [سمأك رسكلا ىلع ىنبي
 ءاتلاو ضام لعف ماص لعافو لعف تمص هبارعإو . ربادلا سمأ تمص : وحن ةفرعملاب هفصو حص

 ةفصلاو ةفص ربادلا بصنلا هلحمو رسكلا ىلع ينبم نامز فرظ سمأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 مضلا ىلع ىنبي ام هنمو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هبصن يف هعبتت هبارعإ يف فوصوملا عبتت
 ترج ف لاكي دلو سلا ىلع يو ا جملا ىلع تي دقو ٠ ناكل فر وعر کک

 وحن اهلاوحأ نم رثكألا وه اذهو « اهيلإ فاضت ةلمج ىلإ اهراقتفا موزلل تينب امنإو « ءايلا لدب واولاب

 ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوضما هبارعإو «نورمؤت ثيح اوضماو## : ىلاعت هلوق

 رج لحم يف دعب نورمؤت ةلمجو فاضم وهو بصنلا هلحمو مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ ثيح لعاف

 : رعاشلا لوقك درفملا ىلإ اهتفاضإ ذشو ةفاضإلاب
 اعطاس لالهلاك ءيضيًآمجن اعلاط ليهس ثيح ىرت امأ
 هريدقت فوذحم هربخو ًأدتبم هنأ ىلع عفرلاب ليهس يوري نم مهنمو . ليهس ىلإ ثيح فاضأف
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 11000000 لصألا وهو ينبم :نابرض لعفلاو . نوكسلا ىلع ىنبي نأ ينبملا يف لصألاو

 الف ةكرحلا مدع لصألا نألو هتفخل [نوكسلا ىلع ىنبي نأ] هريغ وأ امسا [ينبملا يف لصألاو] لصاح

 اهروتعت مل اهنأل لاعفألا يف [لصألا وهو ينبم : نابرض لعفلاو] لودعلا يضتقي ببسل الإ هنع لدعي
 يف سبل لصح نإو « اهيناعم فالتخاب اهغيص فالتخال بارعإ ىلإ اهزييمت يف رقتفت ةفلتخم ناعم

 ًاعطاس لالهلاك ءيضيًأمجن ًاعلاط ليهس ثيح ىرتامأ ١-

 . هلئاق فرعي مل تيبلا اذهو . زجرلا نم تيبلا

 نا ا ا

 . قرشيو ريني ءيضي ًاعمال . باهشلاك ىوريو علاوطلا دحأ انه هب دارملاو كيلع علط دقف ولع

 لعف ىرت « حاتفتسا ةادأ اهلك ةملكلا وأ ةيفان [ام] ماهفتسإلل ةزمهلا فلؤملا هيوري ام ىلع : بارعإلا

 فاضم ثيحو بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم هيف لوعفم ثيح . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم
 اما« رعشلا يف اليلق درو دقو هيلإ فاضملا نم لاحلا ءيجمل ليهس نم امإ لاح ًاعلاط « هيلإ فاضم ليهسو
 حدملا ىلع بوصنم ًامجنو . ةمهبملا نامزلا ءامسأ نم هنأ عم صاح ناكم انه ثيحب دارملاو ثيح- نم لاح

 ىلع هعفرو لك نم لك لدب ليهس نم لدب هنأ ىلع هرج حصيو آمجن ليهسب ينعيو حدمأ هريدقت فوذحم لعفب

 ًاعطاسو « ءيضيب قلعتم رورجمو راج لالهلاك « ًامجنل ةفص ءيضي ةلمجو وه هريدقت فوذحم ًادتبمل ربح هنإ

 : آمجنل ةفص وأ ءيضي لعاف نم ةدكؤم لاح

 اوباجأو . ةاحنلا ةرهمج دنع ذاش كلذو درفم مسا ىلإ ثيح فاضأ هنإف ليهس ثيح هلوق هيف : دهاشلا

 عقرلاب ًاعلاط ىوريف آعلاط هربخ وأ رقتسم هريدقت فوذحم هربخ و أدتبم رجلاب ال عفرلاب [ليهس] ةياورلا نأب هنع

 جرخا دق هنأب اضيأ كلذ نع باجيف رجلا ةياور ميلست ىلعو هيف دهاش الف ذئنيحو ةلمجلا ىلإ فاضم ثيحو

 : رعاشلا لوقك ةيمسإلا ىلإ ةيفرظلا نم لفتنت يتلا فورظلا رئاسك ةيمسإلا زيح ىلإ ةيفرظلا زيح نم ثيح

 للذتمنمنوكيثيح لذاي
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 وأو هب لصتا اذإ الإ حفلا ىلع هؤانبو ىضاملا اهدحأ : ناعون ىنبملاو . عرفلا وهو برعمو

 .انبرضو تبرض وحن نكسيف كرحتملا عفر ريمض هب لصتا وأ ءاوبرض وحن مضيف ةعامجلا
 ريمض وأ ةينثت ريمض هب لصتا اذإ الإ نبرضاو برضا وحن نوكسلا ىلع هؤانبو رمألا :يناثلاو
 E a نونلا فذح ىلعف ةبطاخملا ةثئؤملا

 فالخ ىلع هنايرجل [عرفلا وه وهو برعمو] مزاجلاو بصانلا راهظإب هتلازإ نكمأ عض ةاوملا ضعب

 ىلع هؤانب و] هئاتب ىلع قافتالل هدو [يضاملا] لعفلا [امهدحأ ناعون] لاعفألا نم [ينبملاو] لصألا
 ىلع ديزي الو جرختساك ايسادس وا قلطناك ًايسامحن وأ جرح دك عابر وأ برضك ناك ًايثالث [ حتفلا

 « ًالاحو اربخو ةفصو ةلصو ًاطرش عقي هنإ ثيح نم عراضملا هبشي هنأل ةكرح ىلع ينب امنإو . كلذ

 ةرهاظ ةحتفلا تناكأ ءاوس هتفخل حتفلا ىلإ اولدعف « لعفلا لقثو رسكلاو مضلا لقثل ةحتف تناكو
 اذإ الإ] ةردقم امهيف ةحتفلاو ضراع امهرخآ نوكس نإف ىمرو افع : وحن ةردقم وأ ةروكذملا ةلئمألاك
 نأ اهقحو « لعفلا رخآ يه ءابلاف [اوب رض : وحن] هرخآ [مضيف ةعامجلا واو] يضاملا يأ [هب لصتا

 لبق ةمومضم ءايب اويرتشا هيف لصألاف اورتشا : وحن امأو واولا ةبسانمل تمض نكلو « حتفلا ىلع ىنبت
 كلذ [كرحتم عفر ريمض هب لصتا وا] واولا عم ةنكاس اهئاقتلال فلألا تفذح مث افلا تبلق اهنكلو واولا

 حضوألا يف ماشه نبا لاقو ٠ ءانبلا يف لصألا هنأل ا ىلع ماني نيكست هرخآ [نكسيف] ريمضلا

 [تيرض : وحن] ةدحاولا ةملكلاك وه اميف تاكرح عبرأ يلاوت برعلا ةهارك هبجوأ ض صضراع هيف نوكسلا

 نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف نبرض نإف نبرض ةوسنلا هلثمو ءابلا ناكسإب [انب رضو] ءاتلا ثلثم
 ريمض كرحتملابو كبرضك بصنلا ريمض عفرلا ريمضب جرخف لعاف ةوسنلا نونو ةوسنلا نونب هلاصتال
 [رمألا يناثلاو] هيف لصألا وه يذلا حتفلا ىلع ينب نيتلاحلا نيتاه يفف « ًابرض وحن نكاسلا عفرلا
 وخن] رخآلا عيعص ناك اذإ [نوكسلا ىلع هؤاتيو] نييرصللا ر روهمج دنع عصألا ىلع ينبع هنإ
 وحن [و] تنأ هريدقت ار نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف برضا هبارعإو [برضا

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف نبرضا هبارعإو . ةوسنلا نون هب تلصتا لعف لك نم تادنه اي [نب رضا]
 يف نوكسلا ىلع رمألا ينب امنإو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو ةوسنلا نونب هلاصتال
 ام ىلع ىنبي هنا ةدعاقلاو برضت مل : وحن نوكسلاب امهيف مزجي هعراضم نأل نيتروكذملا نيتلاحلا
 ريما وأ ركذم عمج - ريمض وأ ةينثت ريمض هب لصتا اذإ الإ] باطخلا ءاتب ءودبملا هعراضم هب مزجي
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 . فرصتب ها . ثيح ىلإ اذ فاضأد

 . ۳ط ء ١١١ ص ليلجلا حتفو يواجرجلا عم ١4. ط 2056 صال ج ليلجلا ةحلم ,نيدلا ييحدم دمحم )١(
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 «مراو زغاو شخا وحن ةلعلا فرح فذح ىلعف لتعملا الإو «يبرضاو اوبرضاو ابرضا وحن
 ةرشابملا ديكوتلا نون الو ثانإلا نون هب لصتي ال نأ طرشب عراضملا لاعفألا نم برعملاو

 تادلاولاو» وحن نوكسلا ىلع اهعم ينب ثانإلا نون هب تلصتا نإف ,ىشخيو برضي :وحن

 rR ا وحلا قلما لاو زار البوز هلق ولا واسم طاوس مهما هلام مخ يوتا نإف * نعضري

 نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف ابرضا هبارعإو . ةينثت ريمض هب لصتا امل لاثم [ابرضا : وحن] : لاقف

 . ركذم عمج ريمض هب لصتا امل لاثم [اوبرضاو] لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوبرضا هبارعإو
 فذح ىلع ينبم رمأ.لعف يبرضا هبارعإو . ةبطاخملا ةثنؤملا ريمض هب لصتا امل لاثم [يبرضاو]

 هرخآ اموهو رمألا لعف نم [لتعملا الإو] لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا
 نأل هؤانب نوكي [ةلعلا فرح فذح ىلعف] ءايلاو فلألاو واولا ىهو ةثالثلا ةلعلا فوزح نم فرح

 ةلعلا فرح فذح ىلع ينيم رمأ لعف شا هبارعإو [شخا وحن] ةلعلا فرح فذحب مزجي هعراضم

 ىلع ينبم رمأ لعف زغا هبارعإو [زغاو] تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو . فلألا وهو هرخآ نم
 رمأ لعف مرا هبارعإو [مراو] تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو واولا وهو هرخآ.نم ةلعلا فرح فذح

 نم برعملاو] تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ءايلا وهو هرحخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم
 نون هب لصتي ال نأ طرشب] لب ًاقلطم برعي ال نكل لصألا فالح ىلع هبارعإو [عراضملا لاعفألا
 ًاعوفرم ًارمضم امسا تناك لاعفألاب تلصتا نإ اهنأ ريغ امهنيب قرف الف ةوسنلا نونب اهنع ربعيو [ثانإلا
 نون الو] ّنكايإو ْنه : وحن بارعإلا نم اهل لحم ال ًافرح تناك ءامسألاب تلصتا نإو ةيلعافلا ىلع

 لبقتسملا لعفلاب صتختو « لعفلا ديكوتل اهب ىتؤي ةحوتفم ةددشم وأ ةنكاس ةفيفخ نون يهو [ديكوتلا
 وحن هباوج يف يأ مسقلا تبثم يف تمزلو ابولطم نكي مل ام دكؤي ال ذإ اماهفتسا وأ ايهن وأ ًارمأ يبلطلا
 لثم مث آريدقت الو اظفل امهنيب لصاف ريغ نم لعفلا رخآب ةلصتملا يأ [ةرشابملا] َنموقيل آديز نإ هّللاو
 هنإف رخآلا حيحص عراضم لعف لك نم [برضي : وحن] لاقف نينونلا نم يلاخلا عراضملل فنصملا

 ةردقم ةمضب عفري هنإف رخآلا لتعم عراضم لك نم [ىشخي] : وحن [و] هرخآ يف ةرهاظ ةمضب عفري
 نونلا هذه نأل « ذئنيح مسإلاب ههبش فعضل [اهعم ينب ثانإلا نون هب تلصتا نإف] ةلعلا فرح ىلع

 امك [نوكسلا ىلع] ىنبيف ءانبلا وهو لاعفألا ىف لصألا وه ام ىلإ در هب تلصتا املف لعفلاب الإ لصتتال
 اک اار تطع فر اولا هبا ر غرر ا م ري :كادلاولاو وخز درا ىلع همت احلا یت

 « ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف نعضري هرخخآ مض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم

 نإف] أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو
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 عراضملا برعأ امنإو «ًانوكيلو نئجسيل» وحن حتفلا ىلع ينب ةرشابملا ديكوتلا نون هب تلصتا
 . اهلك ةينبمف فورحلا امأو مسالل هتيباشم

 : وحن] تناك ةليقث [حتفلا ىلع] اهعم [ينب] آريدقتو اظفل [هل ةرشابملا ديكوتلا نون هب تلصتا

 ةغيصلا ريغم عراضم لعف نيس( هللاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا هبارعإو[# ننجسيل#»

 : وحن ةفيفخ وأ وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف انوكي هَّللاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا هبارعإو[ «ًانوكيلو»

 اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم وهو « ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 اهعم هنأل حتفلا ىلع اهعم لعفلا ينب امنإو « نيرغاصلا نم ةلمج اهربخو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 ءاي وأ عمجلا واو وأ نينثالا فلأ نوئلاو لعفلا نيب لصف ول اذهلو ءرشع ةسمخ بيكرت بكرملاك

 ريغ نع ةرشابملاب فنصملا زرتحاو ءايشأ ةثالث نوبكري ال مهنأل هئانبب مكحي مل ةبطاخملا ةثنؤملا

 ءايلاو يناثلا يف فلآلاو لوألا يف واولا ناف نيرت اماف ناعبتت الو ْنولبتل : وحن آاريدقت وأ اظفل ةرشابملا

 ريغ امأو . ًاظفل ةرشابملا ريغ ةلثمأ هذهو ينبم ال برعم وهف نونلاو لعفلا رخآ نيب ةلصاف ثلاثلا يف

 وه يذلا لعفلا رخآ ترشاب نإو ديكوتلا نون نإف ء لادلا مضب كندصي الو : وحنف ًاريدقت ةرشابملا

 مزاجلل نونلا تفذح املف ء ةعامجلا واوب كنودصي هلصا نأل  آريدقت هنع ةلصفنم اهنكل ًاظفل لادلا

 لادلا ةمض ةلالدل ةعامجلا واو تفذحف ةعامجلا واوو ديكوتلا نون نانكاس ىقتلا ديكوتلا نونب دكأ مث

 امهنم الك نا ثيح نم [مسالل هتهباشمل] لصألا فالخ ىلع [عراضملا برعأ امنإو] ذئنيح اهيلع

 ال هنإف نبللا برشتو كمسلا لكأت ال : وحن بارعإلا ىلإ اهنيب زييمتلا يف رقتفي ةفلتخم ناعم هل ضرعت

 الإ طقف لوألا نع وأ امهنيب عمجلا نع وأ هدارفنا ىلع امهنم لك نع يهنلا دصقلا نأ فرعي

 نع يهنلا دارملا نأ فرع هتبصن نإو امهنم لك نع يهنلا دارملا نأ فرع برشت تمزج اذإف ةكرحلاب

 [اهلك ةينبمف فورحلا امأو] يناثلا ةحابإو لوألا نع يهنلا دارملا نأ فرع هتعفر نإو « امهنيب عمجلا
 فرصتت ال ذإ بارعإلل ضتقم اهيف سيل اهنأل الحم الوأر يدقت الو أظفل بارعإلا يف اهنم ءيشل ظح ال

 . بارعإلا ىلإ هعم جاتحي ام يناعملا نم اهيلع بقاعتي الو

okلت  
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 بارعإلا تامالع ةفرعم باب

 نع ةبئان يهو نونلاو فلألاو واولاو .لصألا يهو ةمضلا :تامالع عبرأ عفرلل

 ناك ًافرصنم درفملا مسالا يف عضاوم ةعبرأ يف عفرلل ةمالع نوكتف :ةمضلا امأف «ةمضلا

 E Sa : ىلاعت هللا لاق وحن فرصنم ربغ وأ

 بارعإلا تامالع ةثرعم باب
 نوكت امنإو « كلذ نع بان امو نوكسلاو ثالثلا تاكرحلا تامالعلاب دارملاو ةباينو ةلاصأ

 وهو [عفرلل] هسفن بارعإلا يهف الإو فنصملا هيلع ىشم يذلا وهو يونعم بارعإلا انلق اذإ تامالع
 ال مالك روصتي ال ذإ عوفرملا نع ينغتسي ال مالكلا نأل هتامالعب أدبو ةملكلا رخآ يف هلماع هثدحي ام

 [لصألا يهو ةمضلا] هيلع لدت [تامالع عبرأ] ةلضف هريغو ةدمع عوفرملا ىمسي اذهلو هيف عوفرم
 [ةمضلا نع ةبئان] اهنآل عرف [يهو نونلاو فلألاو واولاو] اهرذعت دنع الإ اهماقم اهريغ موقي ال اذهلو
 ةمضلا ماقم مايقلا يف اهمكح تيطعا واولا تخا اهنوكلف فلألا اماو « اهنع ةدلوتم اهنوكلف واولا اما

 لك عضاوم ىلإ راشأ مث د « واولاك ةمضلا ماب تماقف جرخملا يف واولا براقت اهنألف نونلا امأو

 ًاردقمو ًارهاظ [عفرلل ةمالع نوكتف ةمضلا امأف] لاقف لصألاب آئدتبم ةروكذملا تامالعلا نم ةدحاو

 ءامسألا نم الو ًاعومجم الو ىنثم سيل امانه وهو [درفملا مسإلا يف] اهيلع دئاز ال [عضاوم ةعب رأ يف]
 ال اموهو [فرصنم ريغ وأ] ةرسكلاب رجلاو نيونتلا وه يذلا فرصلا هلخد ام وهو [ناك ًآفرصنم] ةتسلا

 للا ءاش نإ يتأيس امك نيتلعلا ماقم موقت اهنم ةدحاو وأ عست للع نم نيتلع دوجو ببسب فرصلا هلعخدي

 هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف هللا ضام لعف لاق هبارعإو فرصنملل لاثم اذه [هّللا لاق : وحن] ىلاعت

 ىلاعت هللا همحر فنصملا نأ ملعاو . ثنؤي الو رغصي الو عمجي الو ىنثي ال درفم مسا وهو هرخآ مض
 هللا همحر يطويسلا لاق دقو « نآرقلاب كربتلا كلذب هضرغ لعلو ةينآرقلا تايآلاب لثمي ام آريثك
 عبسلا تاءارقلاك ارتاوتم ناكأ ءاوس ةيبرعلا يف هب جاجتحالا زاج هب ءىرق هنأ درو ام لك : ىلاعت
 مل نإف ١ ىهتنا ةرشعلا ءاروام يهو . اذاش مأ ةرشعلا مامت مه نيذلا ةثالثلا ةءارقك ًاداحآ مأ ةروهشملا

 مهتيب رعب قوثوملا ءاحصفلا نع هنم تبثي ام نأل برعلا مالك ىلإ لدع نآرقلا نم هل لثمي امل الاثم دجي
 دقو ىنعملاب يورم ثيداحألا بلاغ نأل ةنسلا يف دراولا لغ همالكب لثمي مل امنإو ًاعامجإ هب جتحم

 ظافلألا اولدبف مهترابع هيلإ تدأ امب اهوورف بتكلا يف اهنيودت لبق نودلوملاو مجاعألا اهتلوادت
 ظافلألاب ةيوحنلا دعاوقلا تابثإ كلام نب ردبلا ىلع نيققحملا نم ةعامج ركنا مث نمو « ظافلاب

 نب ورمع يبأك برعلا ناسل نم هماكحأل نيئرقتسملا وحنلا ملعل نيعضاولا نأ عم ثيدحلا يف ةدراولا
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 ا ل ل COA ريسكتلا عقم و ا ىسوم لاف دإو# .# ميهاربإ لاق داو

 رمحألاو ءارفلاو يئاسكلاو نييرصبلا ةمئأ نم هيوبيسو دمحأ نب ليلخلاو رمع نب ىسيعو ءالعلا
 «ميهاربإ لاق ذإوإط نيرخأتملا نم مهدعب نم اذكو كلذ اولعفي مل نييفوكلا ةمئأ نم ريرضلا ماشهو
 هعفر ةمالعو لعاف ميهاربإ ضام لعفلاق نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ هبارعإو فرصنملا ريغل لاثم اذه

 نوك نيب قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل فنصملا هب ىتأ فرصنملا ريغل لاثم اذه «ىسوم لاق ذإوإ هرخآ مض
 ضام لعف لاق نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ هبارعإو . لاثملا اذهك ةردقم وا نيلاثملاك ةرهاظ ةمضلا

 روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف ىسوم

 ليدبت وأ بتكو باتك وحن صقن وأ لاجرو لجرك ةدايزب هدرفم ءانب هيف ريغت ام وهو [ريسكتلا عمجو]
 ةروكذملا ةلثمألاك ًايقيقحت رييغتلا ناكا ءاوس يناثلا يف اهمضو لوألا يف نيسلا حتفب دساو دساك لكش

 جاتحي اممو . رخاوم كلف هذهو رخام كلف اذه لوقت ًأظفل هعمجو هدرفم يوتسي هنإف كلفك ًايريدقت وا

 ةلصو نوكي انه ءيش ركذ نم دب الو يعمجلا سنجلا مساو عمجلا مساو عمجلا نيب قرفلا هيلإ

 لوألا ماسقأ ةثالث ادعاصف ةثالث ىلع لادلا ظفللا نإ ملعأ هّللاو لوقأف ةثالثلا نيب زييمتلا ىلإ بلاطلل
 ناك ًاحيحص عمجلاب ىمسملا وهو « ركذام ىلع ةفطاعتملا دارفألا ةلالد ةعمتجملا داحآلا ىلع لدي ام

 دوعي ال اذهو « لجرو لجرو لجرو ملسسو ملسمو ملسم ىلع لاد هنإف لاجرك ًارسكم وأ نيملسمك
 . حيحصلا ىلع ًأدعاصف رشع دحأل ازييمت عقي الو عمجلا فصوب الإ فصوي الو ادرفم هيلإ ريمضلا

 اذهو « عمجلا مساب ىمسملا وهو ةيمكلا رابتعاب ةفطامتملا ريغلا ةعمتجملا داحألا ىلع لدي ام يناثلا

 هتاوخاو رشع دحأل ازييمت عقيو هيلع هلثم فطع حصيو درفملا فصوب فصويو دحاولا رابخنإ هنع ربخي

 ةعامجو دوذو لبإو ةرمزو ةباصعو رشعمو رفنو طهرو موقك هظفل نم هل دحاو ال ام هئمق ناعون وهو

 بهأو بيغو مدأو مدختو ريطو رفسو بكرو بحصك هظفل نم دحاو هل ام هنمو « عيطقو سانو قيرفو

 رابتعاب داحآلا ىلع لديام ثلاثلا . باهإو بئاغو ميدأو مداخو رئاطو رفاسو بكارو بحاص عمج يق

 وهو امهرابتعاب الو فطاعتلا رابتعاب الو ةيمكلا رابتعاب ال تاصخشملا نع ةارعملا ةيهاملا ىلع هقالطإ

 نم لقأ ىلع عقي ال ليقو « ريثكلاو ليلقلا ىلع هعوفو حلصي اذهو يعمجلا سنجلا مساب ىمسملا

 هنع رابخإلاو هغصو كلو « هتاوخاو رشع دحآل ازييست عفيو هدرفم ءافتنا مزل يفن ىتمو حصألا وهو ةثالث

 رمتو ةبطرو بطرو ةلخنو لخدك رثكألا وهو ثيناتلا ءاتب هدحاو هنع زاتمب ام هنمف عاونا وهو درفملاك

 دق اذهو ةملكو ملكو ةمامغو مامغو ةباحسو باحسو ةبيبزو بيبزو ةبنعو بنعو ةمركو مركو ةرمتو

 لخن اذهو ةقساد ةلخن هذهك هثیناتو هريكذن زوجيو باطراو بطرك ساقي الو ظفحيف هريسكت عمس
 ام هنمو لامعتسالا يف ءاوس هثينأنو هريكذت هريغ لاقو ء ريكذتلا هيلع بلاغلاو مهضعب لاف . قساوب
 لثمو ءات نودب ءءمك اهدحاو سنجلا مسال ءاتلاب ةامكت لقألا وهو هلبق ام سكع ءاتلاب هدحاو نع زاتمي
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 نمو# «(اہنوضرت نكاسمو» سوم باحصأ لاق :وحن فرصنم ريغوأ ناك ًافرصنم

 000 هيلع لمح امو ماسلا ثنؤملا عمج ينو «راوجلا هتايآ

 مجعو يبرعو برعك ريثك وهو بسنلا ءايب هنع هدحاو زاتمي ام هنمو عنتمي الو هريكذت فعضي اذه

 يسرافلا لاق . عمجلا مسا يف هدع هنإف ا نبال ًافالخ يدوهيو دوهيو يورو مورو يمجعو

 نايح وبا هيف رظنو ةعامجلا ىنعم ىلع ثيناتلاو عمجلا ىنعم ىلع ريكذتلا هيف يرجي نأ اذه سايقو

 دوهيلا وا دوهيلا تلذ وا لذ لوقتق ديبعو لاجرك مهف ءالقع مما امههبشا امو جنزلاو مورلا ناب هريغو

 لوقت الو اوماق وا تماق لاجرلا وا لاجرلا تماقو لاجرلا ماق لوقت امك ريكذتلاب لذ نود اولذ وا تلذ

 ام لصاح اذه رثك مورلا لوقت الو اورثك وأ ترثك وأ نوريثك وأ ةريثك وأ ريثك مورلا لوقتو ماق لاجرلا
 ةمضلاب عفري رسكم عمج لك مث يعمجلا سنجلا مساو عمجلا مساو عمجلا نيب قرفلا يف هوركذ

 ضام لعف لاق هبارعإو [4ىسوم باحصأ لاقإ» :وحن] فرصنملاف [فرصنم ريغ وأ ناك ًافرصنم]
 ىسومو فاضم وهو بحاص هدرفم ريسكت عمج وهو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف باحصأ
 ريغو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم

 : ىلاعت هلوق ىلع فطع فرح واولا هبارعإو «اهنوضرت نكاسمو# : ىلاعت هلوق وحن فرصنملا
 فوطعم نكاسمو هرخآ ىلإ *مكؤانبأو مكؤابآ ناك نإ لق : هلوق نم ناك مسا وه يذلا «مكؤابآ»
 مص هعفر ةمالعو عوفرم وهو هعفر يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي فوطعملاو « هلبق ام ىلع

 عراضم لعف نوضرت عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع هنأل نوني ملو نكسم هدرفم ريسكت عمج وهو هرخآ
 واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم

 لعفلا ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا
 هعفر يف قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل هب ىتأ «راوجلا هتايآ نمو نكاسمل ةفص عفر لحم يف لعافلاو

 واولا هبارعإو . لاثملا اذهك ًاردقم وا نيقباسلا نيلاثملاك أرهاظ هيف بارعالا نوكي نا نيب ةمضلاب

 فاضم وهو هرخآ رسک هرج ةمالعو نمب رورجم تايآ رج فرح نم رورجمو راج تايآ نم ةيئادتبا

 يراوجلا مدقم ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو رخؤم أدتبم

 عمج يفو] سبا يف يرجت يتلا نفسلا تايألا يف اهب دارملاو + ةيراج هدرفم ریسکت عمج وهو
 تانبك ًارسكم وا ةنمؤم عمج تانمؤم وحن ناك ًاملاس نيتديزم ءاتو فلاب عمج ام وهو [ملاسلا ثنؤملا

 فرع يف راص دق هنأل . ملاسلاب روكذملا عمجلا فنصملا فصوف تخا عمج تاوخاو تنب عمج

 تفلتخا ناو ءاتلاو فلألاب عمج ام ىلع ملعلاك ملاسلا ثنؤملا عمج مهلوق ينعا ظفللا اذه ةاحنلا

 لاثمف هب ىمسم عمج وأ عمج مسا نم [هيلع لمح ام] يف [و] رثكألا هئزج مساب ءيشلل ةيمست هدارفأ
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 لصتي مل يذلا عراضملا لعفلا ينو «لامحألا تالوأوط «(تانمؤملا كءاج اذإإ» :وحن
 :واولا امأو «مالسلا راد ىلإ وعدي هللاوط « «ءاشن نم تاجرد عفرنإ» :وحن ءيش هرخآب
 EASES ماسلا ركذملا عمج يف :نيعضوم يف عفرلل ةمالع نوكتف

 صضام لعف ءاج نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ هبارعإو [(تانمؤملا كءاج اذإ»: وحن] ثنؤملا عمجملا
 وهو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف تانمؤملا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو
 ال اذكو ٠ نمؤم هلصا نأل ةملكلا ةينب نم تسيل اهنأل ةنمؤم ءات طوقس هيف حدقي الو ملاس ثنؤم عمج

 ثينات ءاهب ةوخاو ةونباههلصا نأل ةملكلا ةينب نم تسيل اهنأل امهئات فذح تاوخاو تانب عمج يف حدقي

 ةملسم ءات تفذح امك امهؤات تفذح اعمج املف تخخأو تنب ليقو ءاتلا ترهظف واولا اهنم تفذح مث
 عمجلا ىلع لومحملا لاثمو عمجلا دنع فذحت درفملا ءات نأ ثنؤملا عمجلا ةدعاق نأ ىلع ةنمؤمو
 عوفرم أدتبم تالوأ هبارعإو . هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا تالوأف (لامحألا تالوأوإ» ثنؤملا

 ةلمجلا ادتبملا ربحو هيلإ فاضم لامحألاو فاضم وهو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ءادتبالاب
 ةمالع نونلاو ءاهلا ىلإ فاضم أدتبم لجأف « نهلمح نعضي نأ نهلجأط ىلاعت هلوق يهو هدعب ةيمسإلا
 يف ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف نعضي بصنو ردصم فرح نأو ثانإلا عمج

 لعفلا يفو] هب لوعفم نهلمحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو ةيردصملا نأب بصن لحم
 لقني وأ هءانب بجوي امم [ءيش هرخآب لصتي مل يذلا] هلتعم مأ رخألا حيحص ناكأ ءاوس [عراضملا

 لعق عفرن هبارعإو . رخآلا حيحصلا عراضملا لاثم اذه [(ءاشت نم تاجرد عفرن : وحن] هبارعإ
 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخأ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتتل عوفرم عراضم

 ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم تاجرد نحن هريدقت

 هلعافو هرخخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ءاشن ةفاضإلاب رج لحم يف لوصوم مسا نمو ملاس
 دئاعلاو بارعالا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 راولا هبارعإو . رخالا لتعملا عراضملا لاثم اذه «مالسلا راد ىلإ وعدي هّللاو» هؤاشن هريدقت فوذحم

 نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف وعدي هرخآ مض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عرفرم ادتبم هللا فطع فرح
 لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنمواولا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 هيلإ فاضم مالسلاو فاضم وهو رورجمو راج راد ىلإو وه هريدقت آزارج هيف رتتسم هلعافو واولاب رحنألا

 رخاب لصتا نإف ۽ ری عفو: لحم يد هي قلعت المو لعاقلاو ليلا ةلمجو وعدي قاعتسارو ركملاو راجلاو
 عمج ريمض وا ةينثت ريمض هب لصتا نإو « قبس امك ًاينبم ناك ةوسنلا نون وا ديكوتلا نون عراضملا

 ةمالع نوكتف واولا امأو] ىلاعت هللا ءاش نإ يتايس امك نونلا توبث هعفر ةمالع ناك ةبطاخملا ةئنؤملا

 رثكأ ىلع لد ام لك وهو [ملاسلا ركذملا عمج يف] امهل ثلاث ال [نيعضوم يف] ةمضلا نع ةباين [عفرلل
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 يفو (نورباص نورشع مكنم نكي نإوإ» ,«نونمؤملا حرفي ذئمويو» :وحن هيلع لمح امو
 « مهوبأ لاق :وحن لام وذو كونهو كوفو كومحو كوخأو كوبأ : يهو ةتسلا ءاسألا

 TS EEE هانم انيبأ ىلإ بحأ هوخأو فسويل#

 لقاع ركذمل آملعهدحاو ناكأ ءاوس هظفل نم درفم هل ناكو ريسكتلا نم هدحاو ءانب ةمالس عم نينثا نم
 يف طورشلا نم ربتعا ام هيف دقف امم [هيلع لمح ام] يف [و] نومئاقك لقاع ركذمل ةفص وأ نوديزك
 حرفي ذئمويو# : وحن] عمجلاف ةرشع طورشلا نم هل اوركذ ام ةلمجو ملاسلا ركذملا عمجلا

 مامتهالل فرظلا مدقو حرفيب قلعتم هيف لوعفم نامز فرظ موي فطع فرح واولا هبارعإو [(نونمؤملا
 ةلمجلا نع ضوع هيف نيونتلاو ةقاضإلاب رج لحم يف نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإو فاضم وهو هب
 هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف نونمؤملا هرخآ مض هعفر ةمالعو عراضم لعف حرفي رم امك ةفوذحملا

 لومحملا لاثم اذه نو رباص نورشع مكنم نكي نإوإ» ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا

 هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ هبارعإو ملاسلا ركذملا عمجلا ىلع
 ناك نم فرصتم نكيو هرخآ نوكس همزج ةمالعو موزجم وهو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف نكي
 اهمسا نورشعو مدقم اهربخ بصن لحم يف رورجمو راج مكنم ربخلا بصنتو مسإلا عفرت ةصقانلا

 ماكاو ملاسلا ا عمج ىلع لومحم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو جوفرم وهو رحخؤم

 ىلاعت هللا ءاش نإ يتايس امك ةرشع هدرفم سیلو هظفل نم هل درفم ال هنأل هتروص ىلع هنا عم ًاعمج نكي

 هلوق طرشلا باوجو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو نورشعل تعن نورباصو

 [كومحو كوخأو كوبأ يهو] ملكتملا ءاي ريغل ةفاضملا [ةتسلا ءامسألا يفو] 4نيتئام اوبلغي# ىلاعت

 اهعمجي رهصلاو ةارملا بيرق وهف نتخلا اماو « ةارملا جوز بيرق محلا اوب

 وذو] جرفلاك هركذب حيرصتلا حبقتسي امع هب ىنكي مسا نهلاو ءاهلا حتفب [كونهو] كمه يا [كوفو]

 وحن] اذه دعب يذلا لصفلا يف ةيتألا طورشلاب ةمضلا نع ةباين واولاب عفري امهنم لكو هبحاص يا [لام
 هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف وبأ ضام لعف لاق هبارعإو [(مهوبأ لاقإ» :
 : وحنو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم

 هرخآ مض هعفر ةمالعو ادتبم فسوي ءادتبالا مال ماللا هبارعإو [ ام انيبا ىلإ بحا هوخاو فسويلوع]

 هعفر يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي فوطعملاو فسوي ىلع فوطعم وخأ فطع فرح واولاو

 لصنم ريمض ءاهلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو

 لمع لمعي ليضفت لعفا بحاو هرخا مض هعفر ةمالعو ادتبملا ربخ بحاو ةفاضإلاب رج لحم يف
 هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفملل ينبملا لعفلا نم غوصم هنأل لعافلا بئان عفري لعفلا

 نم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم يبأ رج فرح ىلإ رورجمو راج انيبأ ىلإ وه
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 ىنثملا يف عفرلل ةمالع نوكتف : فلألا امأو . مدع وذل هنإو ,كونهو .كوف اذهو .كومح ءاجو

 «ًارهش رثع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو» «#نالجر لاتو :وحن هيلع لمح امو

 سد ا OEE . «ًانيع ةرشع اتثثا هنم ترجفنافإ

 لعافلا ىنعم وهو « بحأب قلعتم ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا
 تءاج ةميركلا ةيآلاو ىلإب يونعملا لعافلل ىدعت ضغبلاو بحلا ةدام نم ينب اذإ ليضفتلا لعفأ نأل

 نمب رج لحم يف لصتم ريمض انو رج فرح نم رورجمو راج انمو ةبحملا لعاف وه بألا ناف اذه ىلع

 عوفرم وهو لعاف ومح ضام لعف ءاج هبارعإو . فاكلا رسكب [كومح ءاجو] ًاضيأ بحأب قلعتم

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةياين واولا هعفر ةمالعو

 وهو ربخ وف أدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتلل اه هبارعإو [كونهو كوف اذهو] ةفاضإلاب رج
 يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين و اولا هعفر ةمالعو عوفرم

 يف هيلع فوطعملا عب عبتي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم كونهو فطع فرح واولاو ةفاضإلاب رج لحم

 فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةيباين واولا هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ

 بو ديكوت فرح نإ فطع فرح واولا هبارعإو[# ملع وذل هنإوط]ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض

 ًادتبملا ربخ يف ةلخاد ماللاو اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ء ءاهلاو ربخلا مفرتو مسالا بنت

 وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ وذو ءادتبالا مال اهل لاقيو

 مسا لك وهو [ىنثملا يف] ةمضلا نع ةباين [عفرلل ةمالع نوكتف فلألا امأو] هيلإ فاضم ملعو فاضم

 الو آركذم وأ ًاثنؤم نوكي نا نيب قرف الو هظفل نم درفم هل ناكو نيفطاعتملا نع ىنغأو نينثا ىلع لد

 : وحن] ىنثملاف ىنثملا طورش نم طرش هيف دقف امم [هيلع لمح ام] يف [و] ةركن وأ ةفرعم هنوك نيب
 هيلع لومحملا [و] ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو لاق لعاف نالجرف [4نالجر لاقإل

 مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ [ه آر هش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإإ»] : ىلاعت هلوق وحن

 حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ دنعو هيلإ فاضم روهشلاو فاضم اهمسا ةدعو ربخلا رد

 عوفرم وهو نإ ربح انثاو هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو ءاقبلا وبأ هلاق امك ردصم هنأل ةدعب قلعتم هرخ

asل و ا ول وا إو  

 ىتثملا نون تفذحف ةرشعو ناتنثا هلصأ ةرشع اتنثا هلثمو رشعو نانثا هلصأ نأل نونلا بانم بئان رشعو

 هنمضتل حتفلا ىلع ينبو نونلا ماقم رشع ميقأو ىنثملا بارعإ انثا برعأف رشع انثا راصو فطعلا واوو

 يف ليطه نباو يضرلاو كلام نباو يرضخلا هلاق امك هيلإ فاضم هنإ لاقي نأ حصي الو فطعلا واو

 ءافلا [(ًانيع ةرشع اتنثا هنم ترجفناف»] : ىلاعت هلوق وحنو « آزييمت ًارهشو مهريغو لصفملا حرش

 ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف رجفنا ترجفناف برضف ريدقتلاو « ةفوذحم ةلمج ىلع فطع فرح
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 مجنلاوإ» :وحن ةينثت ريمض هب لصتا اذإ عراضملا لعفلا يف عفرلل ةمالع نوكتف :نونلا امأو

 عناصم نوذختتو نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتأ» :وحن عمج ريمض وأ (نادجسي رجشلاو

 اهم م اه RR Ss mea دب ملل سم ب ل « نودلخت مكلعل

 لومحم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف اتنثا رجفناب قلعتم رورجمو راج هنم

 ةمالع نوكتف نونلا امأو] زيبمت ًانيعو نونلا بانم بئان ةرشعو آضيأ هظفل نم هل دحاو ال ذإ ىنثملا ىلع

 نامئاق امتنأ : : وحن ناك ًارضاح [ةيتثت ريمض هب لصتا اذإ عراضملا لعفلا يف يف] لا نع [عقرلل

 ءادتبالاب عوفرم ادتبم مجنلا ةيئادتبا واولا هبارعإو [«نادجسي رجشلاو مجنلاو» : وحن] ابئاغ وأ

 بصانلا نع هدرجتل رم عراضم لعف نادجسي هيلع فوطعم رجشلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو

 يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو م زاجلاو

 قاس ال يذلا تابنلا مجنلاب دارملاو ؛ ادتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو هلعاف عفر لحم

 يف دوجسلاب دارملاو « لخنلاك هيلع موقي قاس هل ام رجشلاو « رهظ اذإ مجن نم ذوخأم حيطبلاك هل

 ريمض] هب لصتا [وأ] نيفلكملا نم دجاسلا دايقنا امهنم هديري امب ىلاعت هل دايقنالاو عوضخلا امهقح

 هبارعإو [(نودلخت مكلعل عناصم نوذختتو نوثبعت ةيآ عير لكب نونبتأ» : وحن] ناك ًارضاح [عمج

 عوفرم عراضم لعف نونبتو « نوثبعت ةلمج خيبوتلا لحمو خيبوتو عيرقت ماهفتساوهو ماهفتسالل ةزمهلا

 ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل

 هيصن ةمالعو هب لعفلا ةيآ هيلإ فاضم عيرو فاضم وهو رورجمو راج لكب لعاف عفر لحم يف لصتم

 نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نوثبعت هرخآ حتف

 ةلمجو : ءاقبلا وبأ لاق . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل

 حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم عناصم نونبت بارعإك هبارعإ نوذختتو نونبت يف ريمضلا نم لاح 00

 بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو جرت فرح لعل مكلعل هرخ

 يبن نم باطخ ناتروكذملا ناتيآلاو « ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم نودلخت ةلمجو اهمسا

 لبجك عفترم لحم يأ ؟ عير لكب نونبتأ : مهل لوقي ةروكذملا رومألا ىلع مهل آخبوم هموقل دوه هللا

 نكلو < هيلإ مكل ةجاح الو ةراملا هب يدتهتل ملعلاك ءانب يأ ةيآ قيرطلا وه : ةديبع وبأ لاقو « هوحنو

 ىلع اهنوذختت وأ « مهرافسأ يف موجنلاب نودتهي اوناك مهنأل هيف ةدئاف ال ام نولمعت يأ :

 ءاملل اتا ًاکرب يأ عناصم نوذختتو « مكب رمي نمب نورخست يأ نوثبعتو اهب نوعمتجت ا

 نيجار يأ نودلخت مكلعل كلذ نولعفت < « جيراهصلاب ىمستو رطملا ءام اهيف عمتجي ضرألا تحت
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 . هللا رمأ نم نيبجعتأ» :وحن ةبطاخملا ةدنؤملا ربمض وأ (بيغلاب نونمؤي نيذلاو 9

 نونلا فذحو .ءايلاو «ةرسكلاو .فلألاو ,لصألا يهو ةحتفلا :تامالع سخ بصنللو

يف بصنلل ةمالع نوكتف : ةحتفلا امأف ؛ةحتفلا نع ةبئان يهو
 درفملا مسالا يف : عضاوم ةثالث 

ووؤت هللا اوقتاوإ» :وحن فرصنم ريغ وأ ناك ًافرصتم
 e #«بوقعيو قحسإ | هل انيه

 ج ا تلال نقلا تاجا فضلات فكافاللا

 : وحن [و] هلوق يف روكذم وهو ًائاغ وأ ۾ اهباب ىلع لعلف « ثعبلا مكراكتإل ايندلا يف دولخلا

 مسا نيذلا هبارعإو , هدعب امو ثعبلاك ةرخآلا رومأ نم مهنع باغ امب يأ [(بيغلاب نونمؤي نيذلا# 1

 موفرم عراضم لعف نونمؤيو «نيقتملل ىدهإ ىلاعت هلوق نم نيقتملل ةفص رج لحم يف لوصوم
 ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل

 دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم

 نم نيبجعتأ ظوحن ةبطاخملا ةثئؤملا ريمض] هب لصتا[وأ] نونمؤيب قلعتم رورجمو راج لاو رمل

 نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نيبجعت يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا هبارعإو . هتردق يأ [4هللا رمأ

 ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا

 راجلاو هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم وهو رورجمو راج رمأ نم لعاف عفر لحم يف لصتم ريمصض

 هلماع هثدحي ام وهو [بصنللو] نيبجعتب قلعتم رورجملاو
 اا توا اذه“ وحن امسا ناك ءاوس

 يف رم امل [لصألا يهو ةحتفلا تامالع سمخ] مئاق آديز نإ : وحن افرح وأ اديز تيأر : وحن العش

 ةبان] ةمالع اهنم الك نأل ةحتفلا نع عورف [يهو نونلا فذحو ءايلو ةرسكلاو فلألاو] عفرلا تامالع

 ماقم تماقف فلألا تخا اهنألف ءايلا اأو « اهماقم تماقف اهنع أشنت اهنالف فلألا امأ [ةحتفلا نع

 امأو < اهعرف مكحب اهل ًاقاحلإ ةحتفلا ماقم تميقأف ءايلا لصأ اهنألف ةرسكلا امأو « اهتحأك ةحتفلا

لا امأف] بصنلل ةمالع اهفذح نوكي نأ الإ قبي مل عفرلل ةمالع ناك امل اهتوبث نألف نونلا فذح-
 ةحتف

 ناك ًافرصنم] هفيرعت مدقتملا [درفملا مسالا يف] اهيلع دئاز ال [عضاوم ةثالث يف بصنلل ةمالع نوكتف

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوقتاف [هّللا اوقتاوإ : وحن] هلوق يف روكذم امهنم لوألاو [فرصنم ريغ وأ

 بوصنم وهو ميظعتلا ىلع بوصنم ةلالجلا ظفلو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا

 للعلا نم فرصلا عنمي ام هيف سيل هنأل ًافرصنم ةلالجلا ظفل ناك امنإو « هرخآ حتف هبصن ةمالعو

 . فرصنملا ريغ ىلع لخدت امنإ يهو « ماللاو فلألا هيلع تلخدف نيونتلاب هلا هلصأو « عستلا

 يهو ةيمسإ ةلمج ىلع ةيلعف ةلمجل فطع فرحواولا [# بوقعيو قخسإ هلانبهووإل] : وحن يناثلاو

 راج هل لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف بهو لعافو لعف انبهو انتجح كلتو ةلمج-

esفوطعمو فطاع بوقعيو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم حس بهوب  

 . نيفرصنم ريغ اناكف امهيف ةمجعلاو ةيملعلل انوني ملو هرخآ حتف هيف بصنلا ةمالعو
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 «لابجلا ىرتوإ# :وحن فرصنم ريغ وأ ناك افرصنم ريسكتلا عمج يقو #ىسوم اندعاو ذإوز.
 ها هيلع لخد اذإ عراضملا لعفلا يفو «ىمايألا اوحكنأو» ( مناغم هلا مكدعو؛:

 هنإ لاقي الو « باوصلا وهو يهكافلا هيف تعبت بهوب ًاقلعتم هل نوک نم هتركذ ام : [هيبتت]
 رورجملاو راجلا نأ ةدعاقلا وه امك ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن هلحم نأل فذحلا بجاوب قلعتم
 « هرخآ ىلإ قحسإ هل بوهوملا نوك لاح انبهو : ريدقتلاو « لاحلا ىلع بصن هلحم فراعملا دعب

 نأل ماللاب يناثلا لوعفملل تدعت امنإو « ىطعأ ىنعمب اهنأل بهول ناث لوعفم رورجملاو راجلا نأل

 يف معن « ينريص يأ كءادف هللا يهو وجت ريع ىعمب ٹاک اذإ الإ .نيلوعقت يصنت ال بهو
 ت ومع ونا هاكح ام ىلعف ها يبارعأ نع ورمع وبأ هاكحو . هكبهو لقت الو هل هبهو سوماقلا

 ةرهاظ ةحتفلا نوك نيب قرف ال هنأ ىلإ ةراشإلل فنصملا هب ىتأ [# ىسوم اندعاو ذإو ط1 طفل نيلوعفم
 نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ فطع فرح واولا هبارعإو . لاثملا اذهك ةردقم وأ نيلوألا نيلاثملاك

 اهلوعفم ىسوم لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو نيلوعفم بصنت ضام لعف دعاو لعافو لعف اندعاو
 يناثلا لوعفملاو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم منم فلآلا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو لوألا

 ًافرظ سيلو اهسفن ةدوعوملا اهنأ ىلع وأ « نيعبرأ مامت ريدقت ىلع *«نيعبرأ» : ىلاعت هلوق اندعاول
 ناك ًافرصنم] هفيرعت مدقتملا [ريسكتلا عمج يفو] ديجملا يف هلاق نيعبرألا يف عقت مل ةدعاوملا نأل

 نيب اهيف قيرفتلا نم ضفخلا تامالع يف يتايس امل هلبق اميفو انه اذهب ىتأ [فرصنم ريغ وأ

 عوفرم عراضم لعف ىرت فطع فرح واولا هبارعإو [4لابجلا ىرتو# : وحن] لوألاف هريغو فرصنملا
 رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل
 هبصن ةمالعو هب لوعفم لابجلا تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فلألاب رخآلا لتعم عراضم لمف هنأل
 ضام لعف دعو هبارعإو [( مناغم هللا مكدعو]] : وحن يناثلاو فرصنم ريسكت عمج وهو هرخآ حتف

 ةمالعو ناث لوعفم مناغم لعاف هللا لوأ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو نيلوعفم بصنت

 ال هنأ ل ىا [4 ىمايألا اوحکنأو] نوني مل اذلو فرصنم ريغ ريسكت عمج وهو هرخآ حتف هبصن
 ينبم رما لعف اوحكنا هبارعإو 2 لاثملا اذهك ةردقم وا نيلوألا نيلاثملاك ةرهاظ ةحتفلا نوك نيب قرف

 بوصنم وهو هب لوعفم ىمايألا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع

 هدرفم ريسكت عمج وهو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو

 لاثملاك رخآلا حيحص ناك ءاوس [عراضملا لعفلا يفو] ایٹ وأ تناك اركب اهل جوز ال يتلا يهو ميا
 نلب بوصنم لعفلاو ةلع فرح هيف فلألا نآل «ينارت نلإ» : وحن هلتعم مأ فنصملا هركذ يذلا

 هيلع لخد اذإ] فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل فلألا ىلع ةردقم ةحتف هيف بصنلا ةمالعو
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 نوكتف :فلألا امأو . اهؤامد الو اهموحل هللا لاني نل : وحش ءيش هرخآب لصني مو بصات

 جاناخأ ظفحتوط «مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناكامإ :وحن ةتسلا ءامسألا يف بصنلل ةمالع
 0 بصنلل ةمالع نوكتذ :ةرسكلا امأو .(لام اذ ناك نأإ كانهو كامح تيأرو

 هبارعإ لقتي رأ هءانب بجوي امم [ءيش هرخآب لصتي ملو] هباب يف ةروكذملا ا بصاون نم [بصان

 بوصنم عراضم لعف لاني بصنو يفن فرح نل هبارعإو [ماهؤامد الو اهموحل هّللا لاني نلإ» : وحن]
 يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو لعاف موحل ميظعتلا لع بوم هللا هرخآ حتف هبصن ةمالعو نلب

 يف لصتم ريمض ءاهلاو هلبق ام ىلع فوطعم ءامد ةيفان ال فطع فرحواولا اهؤامد الو ةفاضإلاب رج لحم
 تامالع يف اهركذ مدقتملا [ةتسلا ءامسألا يف بصنلل ةمالع نوكتف فلألا امأو] ةفاضإلاب رج لحم

 عفرت صقان ضام لعف ناك ةيفان ام هبارعإو [#مكلاجر نم دحا ايا دمحم ناك امإ» : وحن] عفرلا
 اهب بوصنم اهربخ ايأ هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو اهب عوفرم اهمسا دمحم ربخلا بصنتو مسالا
 هيلإ فاضم دحاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم وهو

 فاكلاو فاضموهو هرخآ رسک هرج ةمالعو نمب رورجم لاجرو رج فرح نم رورجمو راج مكلاجر نم

 قلعتم وهف دحأل ةفص رج لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو « ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض
 نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف ظفحن هبارعإو [هاناخأ ظفحنوإ»] نئاك هريدقت ًابوجو فوذحمب

 وهو هب لوعفم اخنأ نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ مض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا
 يف لصتم ريمض انو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم

 . مدقت امل فاكلا رسكب [كامح تيأر] ةتسلا ءامسألا ةيقبل ليثمتلا يف لوقت [و] ةفاضإلاب رج لحم
 نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلآلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم امح لعافو لعف تيأر هبارعإو

 حتفب [كاتهو] كاف تيأر يف لوقت هلثمو . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ةتسلا ءامسألا

 اذ ناك نأ9] بصنلا ةلاح يف ةتسلا ءامسألا ةلثمأ متل هركذ نم دب الو كاف ركذ خسنلا نم طقسو ءاهلا

 نأ ةزمه ةيناثلاو يخيبوتلا ماهفتسالا ةزمه امهنم ىلوألا نيتزمهب ركبوبأو ةزمحو نا ارق [(لام
 ناك بصنو ردصم فرح نا نيقابلا ةءارق ىلع ذئنيح هبارعإو . ةدحاو ةزمهب نوقابلا ارقو « ةيردصملا

 ًازاوج اهيف رتتسم اهمساو ةيردصملا نأب بصن لحم يف ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف
 وهو ةتسلا ءامسآلا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم وهو اهربخ اذ وه هريدقت

 رفك ريدقتلاو « ةفوذحم رج مالب رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم لامو فاضم

 ناكف معنلا نم نينبلاو لاملا نآل كلذ هنم قيلي الو يغبني ال يأ نی نينبو لام اذ هنوكل يأ ناك نآل بذك وأ

 ةباين [بصتنلل ةمالع نوكتف ةرسكلا امأو] بيذكتلاو رفكلاب ال قيدصتلاو ركشلاب امهتلباقم هل يغبني



 «لمح تالوأ نك نإوإ» (تاومسلا هللا قلخإط :وحن هيلع لمح امو ملاسلا ثنؤلا عمج يف

 e هيلع لمح امو ىنثملا يف «نيعضوم يف بصنلل ةمالع نوكتف :ءايلا امأو
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مج ناكأ ءاوس نيتديزم ءاتو فلأب عمج ام هب دارملاو [ملاسلا ثنؤملا عمج يف] ةححتفلا نع
 ثنؤمل اع

 تادجسك ترسكت مأ نيروكذملا نيلاثملاك دحاولا ةينب هيف تملس تامامحك ركذمل مأ تاملسمك

روص ىلع ناك امم هب قحلأ يأ [هيلع لمح ام] يف [و] اهنوكسب ةدجس هدرفم نإف ميجلا حتفب
 سیلو هت

 ةسمخ 0 ءاتلاو فلألاب عجب يذلا نأ هريغ نم يسايقلا عمجلا هب فرعي ام طباضو . عمجب

 سنج مسا مأ ةحلطك ركذمل مأ ةمطافك ثنؤمل آملع ناكأ ءاوس آقلطم ثينأتلا ءات هيف ام اهدحأ : عاونأ

 مآ لقاعل بنيزك ال مأ ةمطافك ءاتلا هيف ناكأ ءاوس آقلطم ثنؤمل ملع يناثلا . ةباسنك ةفص مأ ةرمتك

 ثنؤملا ةفص فالخب تادودعم مايأو تايسار لابجك لقعي ال يذلا ركذملا ةفص ثلاثلا . هريغل

 لقاعلا ريغ ركذملا رغصم عبارلا . عمجلا اذه عمجت ال اهنإف ملاعك لقاعلا ةفصو ضئاحك

 ةلحو ىلبحك ةفص وا ءارحصو ىمهبك آمسا ناكأ ءاوس فلألاب ثنؤملا سنجلا سماخلا . تامهيردك

 ثنؤملا عمجل فنصملا لثم مث . عاملا ىلع روصقم ذاش ةروكذملا عاونألا هذه ادع امو « ءاريس

 ليقو « هب لوعفم تاومسلاو لعاف هللا ضام لعف قلخ هبارعإو [4تاومسلا هللا قلخإط : وحن] هلوقب
 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ضرتعاو باوصلا وهو ينغملا يف ماشه نبا لاق . قلطم لوعفم
 ركذملا عمجومه يذلا هلصا يف اولعف امك هرج ىلع هبصن اولمح ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين

 نك نإو]] ىلاعت هلوق وحن ثنؤملا عمجلا ىلع لومحملا لاثمو , هلصأ ىلع ةيزم عرفلل نوكي الثل
 لعف نك هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجي مزاج طرش فرح نإ هبارعإو [4 لمح تالوأ
 بصنتو مسالا حفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم وهو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف ناك لعافو

 واولا مضو فاكلا حتفب نوك نك لصأو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو ربخلا
 مغدملا ةوسنلا نون عم ةنكاس اهئاقتلال واولا تفذح مث فاكلا ىلإ تلقنف راولا ىلع ةمضلا تلقثتساف

 قحلم هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو اهب بوصنم اهربخ تالوا ّنك نون اهيف
 واولا تبتكو ةبحاص ىنعمب تاذ وهو هانعم لب هظفل نم هل دحاو ال عمج مسا هنأل ملاسلا ثنؤملا عمجب

 اميف ثنؤملا عمجب قحلأ اممو « هيلإ فاضم لمحو فاضم وهو ولوأ وهو هركذم ىلع المح هفلآ دعب
 ةازغو ةاضق وحن ةيلصأ فلألا تناك اذإ ام نيتديزم ءاتو فلأب انلوقب جرخو < تافرعك هب يمس ام ركذ

 اذإ اذكو « ةوزغو ةيضق لصألا ذإ يناثلا يف واو نعو لوألا يف ءاي نع ةبلقنم اهنأل ةيلصا امهفلا نإف

 ءايلا امأو] اتاومأ ترضحو ًاتايبأ تنكس وحن ةحتفلاب هبصن ناك تاومأو تايبأ وحن ةيلصأ ءاتلا تناك
 يف هركذ مدقتملا [ىنثملا يف] امهل ثلاث ال [نيعضوم يف] ةحتفلا نع ةباين [بصنلل ةمالع نوكتف

 ىنثملا لاثمف « هطورش نم ًاطرش دقف دقو هتروص ىلع وه امم [هيلع لمح ام] يف [و] عفرلا تامالع

 ا



 عمج يفو (نيتثا امأانبر) «نيثثا مهلإ انلسرأ ذإل (كل نيملسم انلعجاو انبرإ) :وحن
 # ةليل نينالث ىسوم اندعاوو» 4 نينمؤملا يجنن E جلاببلا ركذملا

E SESE 

 اي هريدقت ءادنلا فرح هنم فذحو فاضم ىدانم بر هبارعإو [#كل نيملسم انلعجاو انير# : وحن]

 ةلمجلا ىلع فطع فرح واولا انلعجاو « ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضم وهو بر

 لحم يف لصتم ريمض انو تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف لعجا اهلبق
 هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو يناثلا اهلوعفم نيملسمو لوألا اهلوعفم بصن

 ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو اهنع ىنغتسم ةلضف امهنم الك نأل هرج ىلع هبصن اولمح ىنثم
 وأ نيداقنم ىنعمب هنأل نيملسمب قلعتم رورجمو راج كلو درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو

 هريدقت فوذحمب قلعتم وهف اذه ىلعو « نيملسمل ًاتعن نوكي نأ زوجيو ءاقبلا وبأ لاق . نيصلخم

 نم ىضم امل فرظ ذإ هبارعإو [4نينثا مهيلإانلسرأ ذإط] : وحن ىنثملا ىلع لمح ام لاثمو . نينئاك
 ىلإ رورجمو راج مهيلإ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف لسرأ لعافو لعف انلسرأ نامزلا
 توضنم وهو Sa نينا منجلا ةمالع ميملاو ىلإب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رج فرح
 رخآ لاثم اذه [#نيتتثا انتمأ انير9ط] ىنثملا ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو

 يف لصتم ريمض انو فاضم وهو ءادنلا فرح هنم فذح فاضم ىدانم بر هبارعإو . ىنئملاب قحلملل

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةمغدملا ءاتلاو ضام لعف تامأ لعافو لعف تمأ ةفاضإلاب رج لحم
 ةمالعو نيتنثا نيتتامإ هريدقت فوذحم ردصمل ةفص نيتنثا هب لوعفم بسن لحم يف لستم ربمس“ انو

 نيلالجلا ريسفت يف لاق . نيتنثا انتييحأو هلثمو ىنثملا ىلع لومحم هنال ةحنملا نع هتان ءايلا هبت

 ها ثعبلل اويحأ مث اوتيمأ مث اويحأف ًاتاومأ ًافطن اوناك مهنال نيتءايحإ نيتنثا اننيبحأو نيتنامإ شنتئا اننمأ
 يف لاق . ءادتبا ةايحلا مداع ءيشلا لعج كلذ نم دارملا نأل حورلا خفن لبق ام ىلع هنامإلا ىلطاو

 عمج يفو] ها حضوأ يهو نيئايح انتيبحأو نيتتوم انتمأ هريغ ةرابع نبتءايحإ هلوف : ىلمجلا يشاوح
 يجنن 9 : وحن] عمجلا لاثم [هيلع لمح امإ يف [و] مفرلا تامالع يف هرئذ مدغتملا | ملاسلا ركذملا

 ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم ع راضم لعف يجند هبارعإو | 4 نينمؤملا

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ءايلاب رخالا لتعم ع راضم لعف هنأل لاقثتسالا اهر وهل نم عم ايلا ىلع

 نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوسصنم وهو هب لوعسم نسمؤملا نأ

 : وحن عمجلا ىلع لمح ام لاثمو « درفملا مسالا يف ااك نيذللا نيوئتلاو هد رجلا نع اسو تدبر

 بصنت ضام لعف دعاو لعافو لعف اندعاو فطع فرح واولا هبارعإو [ 4 ةليل نيثالث ىسوم اندعاوو |

 ةردفم ةحنف هبصن ةمالعو بوصنم وهو لوأ لوعفم ىسوم لعاف عقر لحم يف ليتم ريس: انو ينل ممم

 : فوذحم فاضم ربدقت ىلع ناث لوعفم نيثالث روصمم مسا هنال ردعتلا اهروهلف ىم م.م الا ىلع
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 نأ لإ :وحن نونلا توبثب اهعفر ىتلا لاعفألا يف بصنلل ةمالع :نوكيف نونلا فذح امأو
 ةرسكلا :تامالع ثالث ضفخللو .يموقت نلو «مكل ريخ اوموصت نأو» (نيكلم انوكت
 ضفخلل ةمالع :نوكتف ةرسكلا امأف ةرسكلا نع ناتبئان امهو «ءايلاو « ةحتفلاو .لصألا يهو
 lg SS نمحرلا هللا مسبإل :وحن فرصنملا درفملا مسالا يف : عضاوم ةثالث يف

 عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو « نيثالث مامت وأ ءاضقنا يأ
 مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو هظفل نم هل درفم ال ذإ ملاسلا ركذملا
 ةحتفلا نع ةباين [بصنلل ةمالع نوكيف نونلا فذح امأو] . هرخآ حتف هبصن ةمالعو زييمت ةليل درفملا
 امك ةسمخلا ةلثمألاب ىمستو بصان اهيلع لخد اذإ [نونلا توبثب اهعفر يتلا] ةعراضملا [لاعفألا يف]

 اكاهن ام ىلاعت هلوق يف اهيلع يفنلا مدقتل رصح ةادأ الإ هبارعإ و[ © نيكلمانوكت نأ الإ ]وحن يابن

 بصنو ردصم فرح نأ اهلبق امل لومعم الإ دعب ام نأل غرفم ء ءانثتسا وهو «ةرجشلا هذه نع امكبر

 ناك نم فرصتم ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف انوكت
 وهو اهربخ نيكلمو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا
 نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو ىنثم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ام ريدقتلاو فوذحم ردقمل ةفاضإلاب رو رجم اهدعب امو نا نم كبسنملا ردصملاو درفملا مسالا يف اناك

 هنأ ىلع بوصنم فوذحملا ردقملاو نيكلم امكنوك ةهارك الإ ءيشل ةرجشلا هذه نع امكبر امكاهن
 نم لوعفملا نم قم ءانثتسا انوكت نأ الإ | ديجملا لوق هديفي امك امكاهن هيف لماعلاو < هلجألا كرعقم

 فرح نأ هبارعإ [4 مكل ريخ اوموصت نأوإ»] ها نيكلم انوكت نأ ةهارك الإ ء ءيشل امكاهن ام يأ : هلجأ

 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل وأ نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعق اوموصت بصنو ردصم

 ريدقتلاو أدتبم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو
 بصنو يفن فرح نل هبارعإو [يموقت نلو] ريخب قلعتم رورجمو راج مكلو ادتبملا ربخ ريخو مكموص
 ا ءايو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن e ناب 0 0 لعف يموقت

EEوا مورا نع لل  

 امأ [ةرسكلا نع ناتبئان] امهنأل ناعرف [امهو ءايلاو ةحتفلاو] اهمدق اذهلو اهناكمإ عم اهريغ

 عمجلا يف اهنع تبان ةرسكلا نألف ةحتفلا امأو . اهماقم تماقفاهنع ًاشنتاهنألف ءايلا
 ةثالث د يف ل رولا ةمالع اوكف ريكا ام رخال نع 0 ةباين هن يف رات ر

 نمحرلا هللا e وحن] ةئالثلا عمجعيو و ةع وأ ةفاضإلاب وأ ا ا ناكأ ءاوس
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 امم بيصن لاجرلل» :وحن فرصنملا ريسكتلا عمج يفو ,#ىده ىلع كئلوأإ (ميحرلا
 تالوأب تررمو .(تانمؤملل لق :وحن هيلع لمح امو ماسلا ثنؤملا عمج ينو «اوبستكا
 :وحن ةتسلا ءاسألا يف «عضاوم ةثالث يف ضفخلل ةمالع :نوكتف ءايلا امأو .لاحألا
 O مل كا ا ار ادا ا عبس ا «مكيبأ ىلإ اوعجرا»

 قلعتم هرخآ رسك هرج ةمالعو ءابلاب رورجم مساو رج فرح ءابلا رورجمو راج مسب هبارعإو [( ميحرلا
 دعاوق نمو . لثملا ىرجم ةيراج ةلمسبلا ناب كلذ للعو ءاقنع نبا لاق امك ًابوجو فوذحم لعفب

 ةفاضاإلاو هيلإ فاضي ةلالجلا ظفلو فاضم وعو ارجو هقلعتم فدحبي لثملا ئرجم يراجلا نأ ةاحتلا

 ةمالعو هرج يف هاعبت هبارعإ يف فوصوملا عبتت ةفصلاو هلل ناتفص ميحرلا نمحرلا ماللاب ةردقم هيف
 يف هنأل نمحرلل آتعن ميحرلاو ةلالجلا ظفل نم الدب نمحرلا برعي نأ زوجيو امهرخآ رسك امهيف رجلا

 ًارهاظ هيف بارعإلا نوكي نأ نيب قرف الو هيلع ةيفصولا ةبلغل تافصلا لامعتسا لمعتسا ملع لصألا
 ًادتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا كئلوأ هبارعإو [(ىده ىلع كتلوأ]] : وحن اردقم وأ لاثملا اذهك
 ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم وهو ىلعب رورجم ىده رج فرح ىلع رورجمو راج ىده ىلع
 راجلا ةلمجو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا فلألا
 هلخد يذلا يأ [فرصنملا] هنايب مدقتملا [ريسكتلا عمج يفو] ًادتبملا ربخ عفر لحم يف رورجملاو

 [(اويستكا امم بيصن لاجرلل» : وحن] ًاثنؤم وأ ناك ًاركذم ةرسكلاب رجلاو نيونتلا وهو فرصلا
 راجلا ةلمجو فرصنم ريسكت عمج هنآل هرخآ رسك هيف رجلا ةمالعو رورجمو راج لاجرلل هبارعإو

 «بيصنل ةفص عفر لحم يف «اوبستكا اممإل ةلمجو رخؤم أدتبم بيصن مدقم ربخ عفر لحم يف رورجملاو
 ةباين ةحتفلاب هرج نإف فرصنملا ريغ جرخيل نيفرصنم امهنوكب ريسكتلا عمجو درفملا فنصملا ديقو

 نيونت هلخدي مل نإو آفرصنم الإ نوكي الو هنايب مدقتملا [ملاسلا ثنؤملا عمج يفو] ةرسكلا نع
 ينبم رمأ لعف لق هبارعإو [(تانمؤملل لقإل : وحن] عمجلا لاثم [هيلع لمح ام] يف [و] فرصلا
 تانمؤملاو رج فرح ماللا رورجمو راج تانمؤملل تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع

 تررم] : وحن عمجلا ىلع لمح ام لاثم [و] ةنمؤم عمج وهو هرخآ رسك هرج ةمالعو ماللاب رورجم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف رم لعافو لعف تررم هبارعإو [لامحألا تالوأب

 هنأل هرخآ رسک هرج ةمالعو رورجم وهو ءابلاب رورجم تالوأو رج فرح ءابلا رورجمو راج تالوأب
 ةرسكلا نع ةباين [ضفخلل ةمالع نوكتف ءايلا اماو] هظفل نم هل دحاو ال ذإ ثنؤملا عمج ىلع لومحم

 فورحلاب اهبارعإ طورش يتأيسو اهركذ مدقت يتلا [ةتسلا ءامسألا يف] اهل عبار ال [عضاوم ةثالث يف]
 لصتم ريمض واولاو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوعجرا هبارعإو [4 مكيبأ ىلإ اوعجرا» : وحن]

 نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم يبأ رج فرح ىلإ رورجمو راج مكيبأ ىلإ لعاف عفر لحم يف
 ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا
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 امو ىنلملا يفو 4ىسبرقلا يذ راجلاوإ» كينهو كيفو كيمحب تررمو «هيخأ ىلع مكتنمأ اکڑ

 ماسلا ركذملا عمج يفو نيتنثاو نينئاب تررمو «نيرحبلا عمجم غلبأ ىتحإ» :وحن هيلع لمح
 AEE E امو

 اهدعب لعفلا كبست ةيردصم ام رجو هيبشت فرح فاكلا هبارعإو [4هيخأ ىلع مكتتمأ امك] عمجلا

 فاكلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف نمأ لوعفمو لعافو لعف مكتنمأ ردصمب

 اهدعب امو ام نم كبسنملا ردصملاو عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض

 ردصم تعن هنأ ىلع بصن عضوم يف رورجملاو راجلاو هيخأ ىلع مكل ينمأك ريدقتلاو فاكلاب رورجم

 ىلع مكل ينامتئاك ًانامتئا الإ وأ هيخأ ىلع مكايإ ينمأك ًانمأ الإ ريدقتلاو هنم لاحلا ىلع وأ تفوح

 نع اورج هرج لع وو سو اا ىلعو كاذ ىلع مهل هنامتئاب اذه ىلع مهل هنامتئا هبش 2 هيخأ

 ءاهلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو ىلعب رورجم

 مكتنمأب قلعتم بصنلا هلحمو مضلا ىلع ينبم رورجمو راج لبق نم هلوقو مكتنمأب قلعتم هيلإ فاضم

 لعف تررم هبارعإو . فاكلا رسكب [كيمحب تررمو] نامزلا اذه لبق يأ : فوذحم هيلإ فاضملاو

 هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو ءابلاب رورجم ىمحو رج فرح ءابلا كيمحب لعافو

 نافوطعم [كينهو كيفو] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم

 نع ةباين ءايلا امهيف رجلا ةمالعو هرج يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عب عبتي فوطعملاو كيمح ىلع

 واولا [#ىب رقلا يذ راجلاو8#] ةفاضإلاب رج لحم يف امهيف فاكلاو ةتسلا 0 نم امهنأل ةرسكلا

 عبتي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم راجلاو «اناسحإ نيدلاولابو# ىلاعت هلوق ىلع فطع فرح

 عبتت ةفصلاو ةفص يذ هرخآ رسك هرج ةمالعو رورجم وهو هرج يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا

 فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو هرج يف هعبت هبارعإ | يف فوصوملا

 مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم ىيرقلاو

 عمجم غلبأ ىتح» : وحن] ىنثملا لاثمف هنايب مدقت امم [هيلع لمح امو ىنثملا يفو] روصقم

 وهو ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف غلبأ بصنو ةياغ فرح ىتح هبارعإو [4نيرحبلا

 بوصنم وهو هب لوعفم عمجم انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم

 نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم نيرحبلاو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو

 لاثم [و] درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع اضوع تديز نونلاو ىنئم هنأل ةرسكلا

 رورجمو راج نينثاب لعافو لعف تررم هبارعإو . نيلجر يأ [نينثاب تررم] ىنثملا ىلع لمح يذلا
 ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو ءابلاب رورجم نينثا رج فرح ءابلا

 نيتأرما يأ [نيتنثاو] درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع آضوع تديز نونلاو ىنثملا

 امو ملاسلا ركذملا عمج يفو] ىنثملا ىلع لومحم هنأل ءايلا هرج ةمالعو هلبق ام ىلع فوطعم وهو
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 ةمالع نوكتف ةحتنلا امأو .«انيكسم نيتس ماعطإف» «نينمؤملل لقإ» :وحن هيلع لمح

 «ليعمسإو ميهاربإ ىل ىلإ انيحوأو» :وحن ناك ًادرفم فرصني ال يذلا مسالا يف ضفخلل

 و ا و انما «بيراحم نم وحن ريسكت عج وأ .«اهنم نسحأب اويحفإل

 ىلع ينبم رمأ لعف لق هبارعإو [4نيئمؤملل لقط : وحن] عمجلا لاثم هنايب مدقت امم [هيلع لمح
 رورجم نينمؤملا رج فرح ماللا رورجمو راج نينمؤملل تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا

 نع ًاضوع تديز نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو ماللاب
 نيتس ماعطإف]] عمجلا ىلع لمح يذلا لاثمو درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا

 «نيتس ماعطإف عطتسي مل نمفإ» ىلاعت هلوق نم طرشلا باوج يف ةلخاد ءافلا هبارعإو [# ًائيكسم

 ردصم ماعطإو نيتس ماعطإ هيلعف هريدقت فوذحم هربخو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم ماعطإو

 رورجم وهو هيلإ فاضم نيتس هلوعفمو فاضم وهو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي
 نع ًاضوع تديز نونلاو ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو
 نيتس هماعطإف ريدقتلاو فوذحم ريمض ردصملا لعافو درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا
 ماعطإف هلوق برعي نأ زوجيو فذحي لب ريمضلا هيف رتتسي ال هنأل رتتسم هلعافو ردصملا يف لاقي الو

 ةحبتفلا امأو] هرحآ عد هيه طالع زيت ًانيكسمو بجاو نيتس هماعطإف ريدقتلاو فوذحم هربخو ًادتبم

 بصنلا ىلع ضفخلل المح [فرصني ال يذلا مسالا يف] ةرسكلا نع ةباين [ضفخلل ةمالع نوكتف

 واولا هبارعإو [(ليعمسإو ميهاربإ ىلإ انيحوأو» : وحن] فرصني ال يذلا مسالا كلذ [ناك ًادرفم]

 راج ميهاربإ ىلإ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف ىحوأ لعافو لعف انيحوأ فطع فرح
 فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم ميهاربإ رج فرح ىلإ رورجمو
 تلو فرخ اولا سمو N عت لام دام رو ناع فرصلا نود حاملا
 رورجم وهو هرج يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ليعمسإ
 [«اهنم نسحأب و e هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو

 فذح ىلع ينبم رمأ لعف اويح «ةيحتب مت تييح اذإو9» : ىلاعت هلوق نم اذإ باوجل ةطبار ءافلا هبارعإو

 ةينكا روج فرخ ءايلا د ا مقر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا

 نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم وهو ءابلاب رورجم

 لمع لمعي ليضفت لعفأ نسحأو لعفلا نزوو فصولا يهو عست للع نم ناتيعرف ناتلع فرصلا

 نسحا ةيحتب اويحف ريدقتلا نأل يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا

 : ىلاعت هلوق نم [بيراحم نم : وحن ريسكت عمج وأ] نسحأب قلعتم رورجمو راج اهنمو اهنم

 بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نولمعي هبارعإو «ليثامتو بيراحم نم ءاشي ام هل نولمعي»
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 يف نوفكاع متنأو» :وحن لأ هيلع تلخد وأ (ميوقت نسحأ ين :وحن فيضأ اذإ لإ
 نوكسلا امأف ءهنع بئان وهو فذحلاو ءلصألا وهو نوكسلا :ناتمالع مزجللو «دجاسملا
 وحن ءيش هرخآب لصتي مل يذلا رخآلا حيحصلا عراضملا لعفلا ين مزجلل ةمالع :نوكيف

 ا . «دحأ ًاوفك هل نكي لو دلوی لو دلي لل

 اموواولا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج هلو لعاف واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو
 دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ءاشي ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم مسا
 هرج ةمالعو نمب رورجم بيراحم رج فرح نم رورجمو راج بيراحم نم هؤاشي ام ريدقتلاو فوذحم

 ةغيص يهو نيتلع ماقم موقت ةلع فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مس د
 نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةحتفلا هيف رجلا ةمالعو فوطعمو فطاع ليثامتو عومجلا ىهتنم
 ناميلسل ةرخسملا نجلا ىلع دئاع نولمعي يف عوفرملا ريمضلا مث عومجلا ىهتنم ةغيص فرصلا
 ليثامتلاو « جردب اهيلإ | دعصي ةعفترم ةينبأ بيراحملاو « نتاميلس ىلع دئاع هل يف رورجملا ريمضلاو
 رجلا مث هتعيرش يف ًامارح روصلا ذاختا نكي ملو < ماخرو جاجزو ساحن نم روصلا يهو لاثمت.عمج
 هدعبل لصألا ىلع ة ةرييتكلاب رج هنإف هدعب ام ىلإ | [فيضأ اذإ الإ] فرصني ال اميف رمتسم مكح ةحتفلاب

 ره فرح يف وور اخ نسحأ يف هبارعإو [(ميوقت نسحأ يف : وحن] لعفلا هبش نع ذئنيح
 هيلع تلخد وأ] هيلإ فاضم ميوقتو فاضم وهو رجا رسک هرج ةمالعو رورجم وهو يغب رورجم نسحأ
 فرح واولا هبارعإو [4دجاسملا يف نوفكاع متنأو» : وحن] ةدئاز وأ ةلوصوم وأ تناك ةفرعم [لأ
 نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو هربخ نوفكاع ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض ملأ فطع

 لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا نوفكاعو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا
 يب رورجم دجاسملاو رج فرح يف ورو راج اجالا يف متنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو
 وهو [نوكسلا] امهل ثلاث الو ةباينو ةلاصأ [ناتمالع مزجللو] فكاعب قلعتم هرخآ رسك هرج ةمالعو
 مفرلا نون وأ ةلعلا فرح طوقس وهو [فدعلاو] همدق اذهلو هباب يف [لصألا وهو] ةكرحلا فذلح
 لعفلا يف مزجلل ةمالع نوكيف نوكسلا امأف] نوكسلا نع اعرف نوكيف [هنع بئان وهو] مزاجلل
 امم [ءيش هرخآب لصتي مل يذلا] ةلع فرح هرخآ سيل اموهو ءاخلا رسكب [رخآلا حيحصلا عراضملا
 يفن فرح مل هبارعإو [«دحأ ًاوفك هل نكي نملو دلوی ملو دلي ملم : وحن] هبارعإ لقني وأ هءانب بجوي
 ملو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف دلي مزجو
 بئانو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم ةغيصلا ريغم عراضم لعف دلوي مزجو يفن فرح مل دلوي
 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف نكي مزجو يفن فرح مل نكي ملووه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم لعافلا
 آوفكب قلعتم رورجمو راج هل ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم هرخآ نوكس همزج
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 «ةلع فرح هرخآ ام وهو رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا يف مزجلل ةمالع نوكيف فذحلا امأو

 نمو» .4هللا عم عدي نمو» فل شي و :وحن ءايلاو واولاو فلألا ةلعلا فورحو

 «اوقتتو اوريصت 0 «ابوتت نإ :وحن نوئلا توبثب اهعفر يلا لاعفألا يو هلا دهس

 »111110101001000 . «يناخم الو

 قلعتم آوفك نم لاحلا ىلع بصن لحم يف نوكي نأ ءاقبلا وبأ زاجأو « نيبرعملا روهمج هلاق امك
 اهربخ آوفك لاحلا ىلع بصن هيلع مدق املف ًاوفكل ةفص لصألا يف هنأل آنثاك هريدقت فذحلا بجاوب

 لاج اوقكو ناك ر بصت لكم نق زورو راج هلا رعب نأ مهضعب زاجأو رخؤم اهمسإ دحأ مدع

 لب ناكل ًاربخ هلعج حصي الف صقان فرظ هل نأب نايحوبأ هضرتعاو ءاهمسا دحأو هيلع همدقتل دحأ نم
 [مزجلل ةمالع نوكيف فذحلا امأو] هناحيس يرابلا ريمض هيف ذإ هب مامتهالل هيلع مدقو آوفكب قلعتم وه

 اذإ لتعا نم لعاف مسا لتعمف هرخآ لتعا يذلا [رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا يف] ةرسكلا نع ةباين

 لما امأو ةاحنلا حالطصا يف اذهو [ةلع فرح هرخآ ام وهو] ةيظفل رخآلا ىلإ هتفاضإو ضرم

 واولاو فلألا] ةثالث [ةلعلا فورحو] لاقو دعو : وحن ةلع فرح هلوصأ دحأ ام مهدنع وهف فيرصتلا

 هلاح نع ءيشلا ريغت ةلعلا ةقيقحو ضعب ىلإ اهضعب بلقني نا اهناش نم نأل كلذب تيمس [ءايلاو
 تيمس اهسنج نم نكت مل نإف « اهسنج نم اهلبق ام ةكرح ناك اذإ نيللاو دملا فورح ًاضيأ ىمستو
 شخي ملإ» : وحن] آدبأ دم فرحف فلألا امأو ءايلاو واولا يف وه امنإ روكذملا ليصفتلاو نيل فورح

 نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف شخي مزجو يفن فرح مل [(هّللا الإ

 ةمالعو ميظعتلا ىلع بوصنم هللا رصح ةادأ الإ وه هريدقت ااو هيف ريس هلعافو تالا وهو هرخآ

 لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا نم ةيئادتبا واولا هبارعإو [4هّللا عم عدي نموإ»] هرخآ حتف هبصن

 موزجم وهو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف عدي أدتبم عفر لحم يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف
 لعفلا ةلمجو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو واولا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 فاضع ةلداجلا ار هفاضم وعر عدي قا ا لرقم ناك فرظ نر مقر لحم يف لغاقلاو

 طرش مسا نم هبارعإو [4هّللا دهي نموط] «هبر دنع هباسح امنإف» : ىلاعت هلوق طرشلا باوجو هيلإ

 هرخ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف دهي ًأدتبم عفر لحم يف مزاج

 باوجو ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف للا ءايلا وهو
 فرح تابثإ برعلا راعشأو تاءارقلا ضعب يف ءاج دق ليق نإف «يدتهملا وهف : ىلاعت هلوق طرشلا

 لموع هنأ وأ هلبق يتلا ةكرحلا عابشإ نم دلوت هيف ةلعلا فرح نأب هنع اوباجأ تلق . مزاجلا عم ةلعلا
 لتعملا يفو ةظوفلم ةكرح حيحصلا يف اهنكل ةكرحلا فذحب همزج يف حيحصلا ةلماعم هيف لتعملا

 لحد اذإ اهمزج نإف ةسمخلا لاعفألا اهل لاقيو [نونلا توبثب اهعفر يتلا لاعفألا يفو] ةردقم ةكرح

 عراضم لعف ابوتت مزاج طرش فرح نإ هبارعإو [(ابوتت نإ# : وحن] نونلا فذحب نوكي مزاجلا اهيلع

38 



 .فورحلاب برعي مسقو ,تاكرحلاب برعي مسق : : نامسق تاب رعملا نم مدقت ام عيمج (لصف)

 .ملاسلا ثكنؤملا عمجو < .ريسكتلا عمجو ,درفملا مسالا : عاونأ ةعبرأ تاكرحلاب برعي يذلاف

 .ةحتفلاب بصنتو «ةمضلاب عفرت اهلكو .ءيش هرخآب لصتي مل يذلا عراضملا لعفلاو

 فرصني ال يذلا مسالا :ءايشأ ةثالث كلذ نع جرخو .نوكسلاب مزجتو .ةرسكلاب ضفختو

 10 ةحتفلاب ضفخي هنإف ,ريسكت عمج وأ ناك ًادرفم

 لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم وهو نأب موزجم

 وه سيلو امكيلع هللا بتي وأ البقت هللا ىلإ ابوتت نإ هريدقت فوذحم طرشلا باوجو لعاف عفر لحم يف
 نإ هبارعإو [«اوقتتو اوربصت نإو»] نيبرعملا ضعب همهوتي دق امك «امكبولق تغص دقفإ» ىلاعت هلوق
 واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم طرشلا لعف اوربصت مزاج طرش فرح

 هلوق ةلمج طرشلا باوجو نونلا فذح هيف مزجلا ةمالعو اوربصت ىلع فوطعم اوقتتو لعاف ةعامجلا

 الب موزجم عراضم لعف يفاخت ةيهان ال هبارعإو [(يفاخت الو»] «رومألا مزع نم كلذ نإف» : ىلاعت
 يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا
 . لعاف عفر لحم

 ًالامجإ مث ًاليصفت ءيشلا ركذب نيمدقتملا ةداع ىلع مدقتملا لصفلا لصاح نايب يف [لصف]
 عمج [تاب رعملا نم] هركذ [مدقت ام عيمج] ةيبرعلا ساسأ هنأل لصفلا اذه هيلع لمتشي ام نأشب ءانتعا

 الو ديكوتلا انون هب لصتي مل يذلا عراضملا لعفلاو لصألا ىنبم هبشي ال يذلا مسالا نائيش وهو برعم

 ةحتملاو ةمضلا ثالثلا [تاكرحلاب برعي مسق] ءارقتسالا ليلدب امهيلع دئاز ال [نامسق] ثانإلا نون
 وأ نونلاو ءايلاو فلألاو واولا ةعبرألا [فورحلاب برعي مسقو] ةكرحلا فذح هنأل نوكسلابو ةرسكلاو
 مسالا ء ءامسألاب صتخت اهنم ةثالث [عاونأ ةعبرأ] ًالامجإ [تاكرحلاب برعي يلف اهل فذحلاب
 [ملاسلا ثنؤملا عمجو] ىراسأو دجاسمو دبعأك [ريسكتلا عمجو] ىبحيو دمحأو ديزك [درفملا
 عراضملا لعفلا] وهو لعفلاب صتخي عون [و] تايلضفو تاملسمك ءاتلاو فلألاب عمجلا هل لاقيو
 وأ هءانب بجوي امم ءيش هب لصتا نإف وعديو ىضريو يتأيو بهذي : وحن [ءيش هرخآب لصتي مل يذلا
 اهعيمج ال اهعومجم يأ تاروكذملا يأ [اهلكو] كلذك همكح نكي مل ةزرابلا رئامضلاك هبارعإ لقني
 بصنتو] تاملسمو لاجرو ديز برضي : وحن [ةمضلاب عفرت] اهضعب يف e ضعب فلختل

 مزجتو] تاملسمو لاجرو ديزب تررمك [ة ةرسكلاب ضفختو] ًالاجرو آديز برضأ نل : وحن [ةحتفلاب
 ةلاح يفو ةحتفلاب بصنلا ةلاح يف برعأ امع يأ [كلذ نع جرخو] ديز برضي مل : وحن [نوكسلاب
 وأ] دمحأك [ناك ًادرفم فرصني ال يذلا مسالا ءايشأ ةثالثز] نوكسلاب مزجلا ةلاح يفو ة ةرسكلاب رجلا

 ةردقملا وأ ةروكذملا ةلثمألاك ةرهاظلا [ةحتفلاب ضفخي هنإف] حيباصمو دجاسمك [ريسكت عمج
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 عراضملا لعفلاو «ةرسكلاب بصني هنإف ماسلا ثنؤملا عمجو .لأ هيلع لخدت وأ فضي ملام

 .كلذ ةلثمأ تمدقتو .هرخآ فذحب مزجي هنإف رخآلا لثعملا

 ماسلا ركذملا عمجو هيلع لمح امو ىنثملا يهو : عاونأ ةعبرأ فورحلاب برعي يذلاو
 رجبو بصنيو .فلألاب عفريف : ىنثملا امأف ,ةسمخلا ةلثمألاو ةتسلا ءامسألاو هيلع لمح امو

 00 ا هب قحلأو اهدعب ام روسكملا اهلبق ام حوتفملا ءايلاب

 وأ] مكلضفأب تررم وحن [فضي مل ام] ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رجي امنإو ىسومو ىراسأب تررمك

 ةرسكلاب رجي ذئنيح هنإف ىراسآلاب تررمو «دجاسملا يف نوفكاع متنأو» : وحن [لأ هيلع لخدت] مل
 ةحتفلا نع ةباين [ةرسكلاب بصني هنإف] هيلع لمح امو [ملاسلا ثنؤملا عمجو] مدقت امم ملع امك
 لتعملا عراضملا لعفلاو] ًاقلطم هحتف نييفوكلا رثكأ زاجأو تادنهلا تيأرك نييرصبلا دنع اقلطم ًاموزل
 ةلثمأ تمدقتو] مري ملو شخي ملو عدي مل : وحن نوكسلا نع ةباين [هرخآ فذحب مزجي هنإف رخآلا

 ةثالث اضيأ [عاونأ ةعبرأ] ةكرحلا نع ةباين [فورحلاب برعي يذلاو] اهتداعإ ىلإ ةجاح الف يأ [كلذ
 عمجو] ناتنثاو نانئاك [هيلع لمح امو] ناملسملاو ناديزلاك [ىنثملا يهو] ءامسألاب ةصاخ اهنم
 كوبأ يهو [ةتسلا ءامسألاو] نورشعو ولوأك [هيلع لمح امو] نوملسملاو نوديزلاك [ملاسلا ركذملا

 ىلإ ةبسنلابو ةرشعلا ظفلك ةبلغلاب اهيلع ملع ظفللا اذهو « لام وذو كونهو كوفو كومحو كوخأو
 « نيلعفت «نيلعفتو نولعفتو نالعفيو نالعفت يهو [ةسمخلا ةلثمألاو] مهنع هللا يضر ةباحصلا

 لاعفألا نم ىلوأ ةسمخلا ةلثمألاب ريبعتلاو ةبلغلاب اهيلع ناملع نيمسالا الكو ةسمخلا لاعفألا ىمستو
 نيفطاعتملا نع ىنغأو نينثا ىلع لد مسا لك وهو [ىنثملا امأف] ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امل ةسمخلا

 ةينثتلاب ىمسي امبرو نونو ءاي وأ نونو فلأ امإ ةصوصخم هرخآ يف ةدايزو ةصوصنم ةعست طورشب
 بصنيو] ناديزلا ءاجك ةمضلا نع ةباين [فلألاب عفريف] ازاجم هلوعفم مسا ىلع ردصملل ًقالطإ
 تررمو نيديزلا تيارك ةرسكلاو ةحتفلا نع ةباين [اهدعب ام روسكملا اهلبق ام حوتفملا ءايلاب رجيو

 تءاج اهيلعو ثرحلب ةغل ىمستو ةثالثلا لاوحألا يف فلألا موزل يهو ىرخا ةغل هيفو ٠ نيديزلاب
 رهشألا وهو ةروسكم ىنثملا يف نونلا نأ ىلإ اهدعب ام روسكملا هلوقب راشأو نارحاسل ناذه نإ ةءارق

 آرجو آبصن ءايلابو آعفر فلألاب هبارعإ يف هيلع لمح يأ ىنثملاب يأ [هب قحلأو] مضت دقو ةغل اهحتفو
 لتحنا برعم مسا لك نأ كلذ طباضو . كلذ نم رثكا هريغ ركذو ةسمخ اهنم فنصملا ركذ ةريثك ظافلا

 ال ريسكتلا هب ديرا ام اهنم ءايشا كلذ يف لخدف هب قحلم وهف هتروصب ناكو ىنثملا طورش نم ءيش هيف

 اهلوعفمل ةفاضملا بصنلل ةمزالملا رداصملا نم كيلاودو كينانحو كيدعسو كيبل : وحن ةينثتلا ةقيقح

 مث# : ىلاعت هلوق وحنو لومشلاو ةطاحإلا ىلع ةلادلا فورظلا نم كينانحو كيلاوح موقلا : وحنو
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 امهالك ينءاج :وحن ءريمضلا ىلإ مهتفاضإ طرشب اتلكو الكو ًاقلطم ناتتثو ناتنثاو نانثا

 اناك رهاظلا ىلإ افيضأ نإف ءاهيتلكو |هيلكب تررمو ءاههيتلكو امهيلك تيأرو ءامهاتلكو
 eee فلألا كلت يف ةردقم ةكرحب روصقملاك امهءارعإ ناكو «ةثالثلا لاوحألا يف فلألاب

 يبأل نيرمعلاو رمقلاو سمشلل نيرمقلاك هظفل فلتخا ام اهنمو « ةريثك تارك يأ (نيترك رصبلا عجرا
 يف زاجم فورعملا وضعلا يف ةقيت ناسمللا ذإ نيناسنللا دحأ ملقلا مهلوقك هانعم فلتخا وأ رمعو ركب

 نادبع : وحن هب يمس ام اهنمو « مهطسو يأ مهينارهظ نيب وهك ىنثم الإ لمعتسي ال ام اهنمو « ملقلا
 زاجحلا لهأ ةغل يهو ةثلثملا لبق فلآلاب [ناتنثاو] نيركذملل [نانثا] اهنمو ٠ عضومل ناعسلاو لجرل

 افيضأ ءاوس يأ [ًاقلطم] آضيأ نيتثنؤملل ميمت ينب ةغل ىلع هلوأ نم فلألا فذحب [ناتنثو] نيتثنؤملل

 نيينثم انوكي مل نإو ىنعمو ًاظفل ىنثملا عضوم امهعضو نآل كلذو افاضي مل مأ رمضم ىلإ مأ رهاظ ىلإ
 نينثالاو نيتنثالا لاثم فنصملا ركذي ملو تنث الو ةنثا الو نثا لاقي ال ذإ درفم امهل تبثي مل ذإ ةقيقح

 ىلإ نافاضيو امهانثا لاقي الف ىنثم ريمض ىلإ ناتنئاو نانئا فاضي ال [ةدئاف] . ةقباسلا ةلثمألاب ءافتكا

 نم هركد وكيل نوني الو نير دملا [الكو] ةيفلألا حرش يف ماشه نبا هلاق امك عمجلاو درفملا ريمض

 اتلك فلأو ةملكلا لصأ نم الك فلأو ىنعم ناينثم ًاظفل نادرفم امهو نيتثنؤملل [اتلكو] ةفاضإ ريغ
 ىعاري دقو دارفألا يف امهظفل ةاعارم رثكألاو « الك يف ًافلأ ةلدبملا واولا نم لدب اهؤاتو ىلبحك ثينأتلل
 «اهلكأ تتآ نيتنجلا اتلك# : ىلاعت هلوقك نينثا ىلع ةلاد ةفرعم ةملك ىلإ امهتفاضإ بجتو امهانعم
 ءاج هبارعإو [امهاتلكو امهالك ينءاج وحن ريمضلا ىلإ امهتفاضإ طرشب] ىنثملا بارعإ نابرعي امنإو
 فلألا اهعفر ةمالعو لعاف الك هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف
 فلألاو ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ىنثملا ىلع لومحم هنأل ةمضلا نع ةباين
 ىلع لومحم هنأل فلألا هيف عفرلا ةمالعو هلبق ام ىلع فوطعم امهاتلكو ةينثتلا ىلع نالاد نافرح

 ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم امهيلك لعافو لعف تيأر هبارعإو [امهيتلكو امهيلك تيأرو] ىنثملا
 رج لحم يف لصتم ريمض ء ءاهلاو فاضم وهو ىنثملا ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن
 هيف بصنلا ةمالعو هلبق ام ىلع فوطعم امهيتلكو ةينثتلا ىلع نالاد نافرح فلألاو ميملاو ةفاض لاب

 ضام لعف رم لعافو لعف تررم هبارعإو [امهيتلكو امهيلكب تررمو] ىنثملا ىلع لومحم هنأل ءايلا
 ءابلاب رورجم امهيلكو رج فرح ءابلا رورجمو راج امهيلكب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو
 ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ىنثملا ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو
 فلألاب اناك رهاظلا ىلإ افيضأ نإف] فوطعمو فطاع امهيتلكو ةينثتلا ىلع نالاد نافرح فلألاو ميملاو
 يف ةردقم ةكرحب روصقملاك امهبارعإ ناكو] رجلاو بصنلاو عفرلا لاح يف يأ [ةثالثلا لاوحألا يف
 فورحلاب ريمضلا ىلإ ةفاضإلا ةلاح يف ابرعأو لصألا وه يذلا امهظفل بناجل ةاعارم [فلألا كلت
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 تررمو .نيتأرملا اتلكو نيلجرلا الك تيأرو «نيتارملا اتلكو .نيلجرلا الك ينءاج :وحن

 رجيو بصنُيو .واولاب عفرُيف ملاسلا ركذملا عمج اماو «نيتارملا اتلكو نيلجرلا الكب
 O م اهدعب ام حوتفملا اهلبق ام روسكملا ءايلاب
 سل 7/7 __ ا سسسسس ا سسسسسسسسسسسس 2س ا يس ت اس

 ةياقولل نونلاو ضام لعق ءاج هبارعإ [نيتأرملا اتلكو نيلجرلا الك ينءاج : وحن] امهانعمل ةاعارم

 ةردقم ةمض امهعفر ةمالعو ناعوفرم نالعاف اتلكو الكو هب لوعفم بصن لحم يف لضتم ريمض ءايلاو

 الك تيأرو] هيلإ فاضم امهدعب امو روصقم مسا امهتم الك نال رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع

 ةحتف امهبصن ةمالعو نابوصنم نالوعفم اتلكو الكو لعافو لعف تيأر هبارعإو [نيتأرملا اتلكو نيلجرلا
 تررمو] هيلإ فاضم امهدعب امو روصقم مسا امهنم الك نأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا ىلع ةردقم

 ءابلاب نارورجم اتلكو الكو رج فرح ءابلاو لعافو لعف تررم هبارعإو [نيتارملا اتلكو نيلجرلا الكب
 امو روصقم مسا امهنم الك نأل رذعتلا اهررهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك امهيف رجلا ةمالعو

 نر ىلعزلت عشا لكوهو [ملاسلا ركذملا عمج امأو] هيلإ فاسفم امهدعب
 امإ هدرفم نوكي نأ هطرشو نونو او نونو واو امإ هرخآ ىف ةدايزل تافطاعتملل ًاراصتحلا ناك و نينثا

 وأ اهل ةلباق ءاتلا نم ةيلاخ لقاع ركذمل ةفص امإو بيكرتلا نمو ثينأتلا ءات نم لاش لقاع ركذمل املع

 ينالقابلا ركب يبأ يضاقلل يأر وهو نانثا هلقأ ليقو ةثالث عمجلا لقأ نأ حصألا مث ليضفتلا ىلع ةلاد
 رولا الاب وجو بو ةرعلسسلاو هودي زلا هاعق هنضلا نعداك [ناولاب عن ةريف] ةعامجو

 نيديزلاب تررمو نيملسملاو نيديزلا تيأر : وحن ةرسكلاو ةحتفلا نع ةباين [اهدعب ام حوتفملا اهلبق
 مالكلا يف ًانارود رثكا ىنئملا نأل عمجلا ءاي لبق ام اورسكو ىنثملا ءاي لبق ام اوحتف امنإو نيملسملاو

 يف نونلا نأ ىلإ اهدعب ام حوتفملا هلوقب راشأو « عمجلا فالخب اهتفخل ةحتفلاب صخف عمجلا نم

 ةرسك اهلبق ءاي هدرفم رخا ناك نإو رعشلا ةرورضل رسكت دقو رهشألا وهو ةحوتفم ملاسلا ركذملا عمج

 نيضاقو اعفر نوفطصمو نوضاق لوقتف عمجلا يف ءايلا تفذح لعاف يمسا فطصمو ضاقك

 اهلبق ام يقبو نينكاسلا ءاقتلال عمجلا يف فلالا تفذح آروصقم هدرفم ناك نإو ارجو ًابصن نيفطصمو

 نيلبحو نيفطصمو ًاعفر نولبحو نوفطصم لوقتف لجر مسا ىلبحو لوعفم مسا ىفطصسك آاحوتفم
 . ارجو ايصن

 تدبز نوللاو عومجملاو ىنثملا ينون يف مهلوق نيب رعملا ةنسلا ىلع يرجي امم : [هيبنت |
 يصيبخلا دافأ دقو درفملا مسالا يف اناك نيالا نيوتشلاو ةكرحلا نعل ره عهضعيو نيرا نع اضوع

 يف اهدحو ةكرحلا عو نيلجر : وحن يف نيونتلاو ةكرحلا نع ضوع نونلا نأ ةيبجاحلا حرش يف

 نبا لاقو ء ةكرحلا نود ةفاضإلا يف طقاسلا وه ذإ ديز يمالغ : وحن يف هدحو نيونتلا نعو نيلحرلا

 يتلا ةكرحلا مكح اهيف رهظيل ةدئاز هيوبيسل لوألا : لاوفأ امهنون يفو عمسلا فينشت يف ءاقنع
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 هبابو نونسو نوضرأو .نيعستلا ىلإ دوقعلا نم هدعب امو نورشعو نوملاعو ولوأ هب قحلأو
 E SS ها ام ننس ينو لم خلوا طم هوت طا د د eee 3 ولهأو

 نمو ىنثملا ينيونت نم لدب بلعثل يناثلا . ةتبلا اضوع تسيلو ىرخأ نيونتلا مكحو ةرات امهل لمعتست

 1 نيون نم لدب ناسيك نبال عبارلاو . درتملا ةكرح نم لدب جاجزلل اهثلاثو . عمجلا تانيونت

 يأ [هب قحلأو] ًاصخلم ىهتنا امهنم لدب ًاضيأ هيوبيس ىلإ بسنو دالو نباو يسرافلل سماخلاو

 طورش فوتسي ملو عمجلا ة ةروص ىلع وه ام لك ءايلاو واولاب بارعإلا يف ملاسلا ركذملا عمجلاب

 وذل عمج مساوهو [ولوأ] اهنم اهظفل نم اهل دحاو ال عومج ءامسأ اهدحأ : عاونأ ةعبرأ وهو عمجلا

 ةزمهلا دعب واوب ولوأ بتكيو بحاص ىنعمب وذوهو انعم نم لب هظفل نم هل دحاو ال باحصأ ىنعمب

 عمج مسا وهو ماللا حتفب [نوملاعو] ةراجلا ىلإب سبتلت الثل اهب يلوأ تبتكو يلوأ ىلع اهل المح
 ذإ هظفل نم هل دحاو ال هنأل ملاعل ًاعمج نكي مل امنإو سانجألا نم ىلاعت هللا ىوس ام وهو ملاعل

 نوريثك بهذو هدرفم نم صح نوكي ال عمجلاو هريغ يفو هيف ماع ملاعلاو لقعي نمب صاخ نوملاع

 نم هدعب امو نورشعو] ةفص الو ملعب سيل هنأ عمجلاب آقحلم ذئنيح هنوك هجوو ملاع عمج هنأ ىلإ

 نم نيعستلاف يا ةياغلا لاخدإب [نيعستلا ىلإ] اذكهو نيتسلاو نيسمخلاو نيعبرألاو نيثالثلاك [دوقعلا
 حصل الإو اذكهو ةثالثل ًاعمج نوثالث الو ةرشعل ًاعمج نورشع سيلو عومج ءامسأ اهلك ذإ اهتلمج

 ةثالثلا ريداقم ةثالث اهنأل ةعست ىلع نيثالث قالطإو ةرشعلا ريداقم ةثالث اهنأل نيثالث ىلع نيرشع قالطإ

 . عومجلا يناعم يف نييعت الو ةنيعم ناعم ىلع لدت تاملكلا هذه نألو دحأ هب لوقي ال اذهو

 يف هعباوتو نوعمجأ اهظفل نم اهل دحاو ال يتلا عومجلا ءامسأ ينعأ عونلا اذه نم : [هيبثت]
 ريكا عمت يناثلا وتلا وز ا با هلاقامك اا ا لا تارقإ اهبرعتف ديكوتلا

 ال ثنؤم يهو نوكسلاب ضرأ هدرفم نأل لقعي ال ثنؤمل ريسكت عمج وهو ءارلا حتفب [نوضرأ] اهنم
Eركل سعر  Nايل رولا كا ورا  

 [هبابو] اهلوصأ ىلإ ءايشألا دري عمجلاو تاهنسو تاونس ىلع اهعمج ليلدب ءاهلاب وأ واولاب هنس وأ ونس
 هل ركذم الو رسكي ملو ثيناتلا ءاه اهنع ضوعو همال تفذح يڻالثل ًاعمج ناك ام لك وهو نينس باب يا

 ال عامسلا ىلع ةفوقوم ةروكذملا ةفصلاب ناك ام ةفرعمو نيققحملا ضعب لاق . نونلاو واولاب عمجي

 . سانلا نم ةعامجلا ةيثلاو ةزعلاو ةضعلاف نيبثو ةبثو نيزعو ةزعو نيضعو ةضع : وحن كلذو ةلاحم

 فلألا فذحب نونب هيف ليق رسك املف نبا عمج نونبا هسايق نأل نونب عونلا اذه نم : [هيبنت]

 مل عجم وج ثلاثلا وتلا [و] حصألا ىلع ريسكت عمج هنإف ىبرقلا يوذ : وحنو لام ووذو
 ىلاعت هللا فصو يف مهلوق امأو « ةفص الو ملعب سيلو لهأ ES فوتست
 ةبارقلا ىنعمب هنأل نونلاو واولاب عومجملا فالخ وهو قحتسملا ىنعمب ب هيف لهأف دمحلا لهأ هلل دمحلا

vt 



 نإ «(ىب رقلا يلوأ اوتؤي نأ ةعسلاو مكنم لضفلا ولوأ لتأي الو :وحن نويلعو نولباوو
 * نينس ةئاثلث مهفهك يف اوئبلو» #«نيملاعلا بر هلا دمحلاو# «بابلألا يلوأل ىركذل كلذ يف

 نورداقلاو نوثراولا عونلا اذه نمو ةفص الو ملعب سيلو ريزغلا رطملا وهو لباو عمج [نولباوو]

 نومحو نوخأو نوبأكو لقاعلا ريغ تافص يف نيضامو نيعئاطو نيدجاسو ىلاعت هتافص يف نوبيجملاو
 ام عبارلا عونلا [و] نووذ هيف لاقيف وذو يه الإ عمجلا اذه اهنم عمجي ال ذإ ةتسلا ءامسألا نم نونهو

 ءامسأ نم نورطامو نوريدو نوطسلفو لقاعلا مالعأ نم نوشجاملاو نوديزك عمجلا اذه نم هب ىمسي
 هب يمسو لقنف ءايلاو ةددشملا ماللاو نيعلا رسكب يلع عمج لصألا يف هنإف [نويلع] : وحنو تادلبلا

 ام لك هيف نود يذلا ريخلا ناويد وه ليقو شرعلا تحت ةعباسلا ءامسلا يف ناكم وهو ةنجلا ىلعا

 باحصأ يأ [«ولوأ»] فلحي ال يأ [(لتأي الو» : وحن] نيلقثلا ءاحلصو ةكئالملا هتلمع

 نأ»] ئدلاو ناشجلا انه اهب دارعلاو :قيملا دبع عه وک )اا يأ [«لضفلا»]
 ال نأ فلح نيح ركب يبأ يف تلزن .ةبارقلا باحصأ يأ [(ىب رقلا يلوأ#] ار نأ يأ [«اوتؤي
 هللا يضر ةشئاع يف اوضاخ نيذلا مم كفإلا يف ضاخخ نيح هتلاخ نب ؛اوهو ةثاثآ نب حل حلعسم ىلع قفني

 فرح فذح همزج ةمالعو موزجم وهو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف لتأي ةيهان ال هبارعإو . اهنع
 ىلع لومحم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف ولوا ءايلا وهو هرحا نم ةلعلا

 لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج مكنم هيلإ فاضم لضفلاو فاضم وهو ملاسلا ركذملا عمج
 لعف اوتؤي بصنو ردصم فرح نا لضفلا ىلع فوطعم ةعسلاو فلعع فرح واولا ةعسلاو نئاكب ىلعنم

 نلعب يف نص يمض رازلاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم ع راضم

 يأ اوتؤي ال نأ ىلع هريدقت فوذحم رج فرحب رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف مفر

 هنأل ةحتملا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم يلوأو ىبرقلا يلوأ مهئاتيإ مدع ىلع

 ةرسك هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم ىبرقلاو فاضم وهو ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم
 [«بابلألا يلوأل ىركذل كلذ يف نإ9] روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم منم فلالا ىلع ةردقم

 اهربخ عفر لحم يف رورجمو راج كلذ يف ربخلا مفرتو مسالا بصنت بصنو ديكون فرح نإ هبارعإو
 نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو رخؤم اهمسا ىركذ ءادنبالا مال ماللاو مدقم

 لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجمو راج يلوأل روصمم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ

 هبارعإو [# نيملاعلا بر هلل دمحللاو»] هيلإ فاضم بابلألاو فاضم وهو ملاسلا ركدملا عمج ىلع

 فاضم وهو هرخا رسک هرج ةمالعو هلل تعن بر ربخ عفر لحم ىف رورجمو راج هّللو ادتبم دمحلا

 ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم نبملاعلاو

 يف لعاف واولاو ضام لعف ثبل لعافو لعف اوثبل هبارعإو [  نينس ةئامشلث مهفهك يف اوثبلو ف ] ملاسلا
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 « مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم» 4انولهأو انلاومأ انتلغش» «نيضع نآرقلا اولعج نيذلا»

 E A مم ا ل Re Sa 4 مهيلهأ ىلإ»

 ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم ةئامو فاضم وهو نامز فرظ ثالث اوثبلب قلعتم رورجمو راج مهفهك

 هبصن ةمالعو بوصنم وهو ةئامثلث تنون نإ اهيلع نايب فطع وا ةئامثلث نم لدب نينسو هرحخآ رسك هرج
 ذئنيح وهو نينس ىلإ ةئامشلث ةفاضإب ءىرقو ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا

 : ةيفلألا يف لاق ليلق ًاعومجم اهزبيمت نوكو دارفإلا ةئاملا زييمت يف رثكألاو رورجم زييمت
 فدر دق آرزن عمجلاب ةئامو فضأ درفلل ففلألاو ةئامو

 : ىلاعت هلوق نم نيمستقملل ةفص لوصوم مسا نيذلا هبارعإو [(نيضع نآرقلا اولعج نيذلا]
 قرط اومستقا برعلا يكرشم نم موق ليقو « ىراصنلاو دوهيلا مه ليق 4نيمستقملا ىلع انلزنأ امك
 لعافو لعف اولعج « رعش مهضعبو رحس نآرقلا يف مهضعب لاقو « مالسإلا نع سانلا نودصي ةكم

 اولعجل لوا لوعفم نآرقلا اولعج نم واولا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو

 هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو يناثلا اهلوعفم نيضعو اوريص ىنعمب اهنأل

 انتلغشا»] ضعبب اورفكو ضعبب اونمآ ثيح ءازجأ نآرقلا اولعج يأ ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم
 لصتم ريمض انو ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف لغش لوعفمو لعف انتلغش هبارعإو [هانولهأو انلاومأ

 لصتعرمصار تاضم وعر هرخا كح مقر كدعو ارو رقر العاق لاومأ هب لوعفم بصن لحم يف
 هيلع فوطعملا عبتي ةي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ولهأ ةفطاع واولا انولهاو ةفاضإلاب رج لحم يف

 E نرجو هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو هعفر يف هعبت هبارعإ يف
 [«مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نمإ»] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضم وهو ملاسلا

 ىلع #نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف# : ىلاعت هلوق نم ماعطإب قلعتم رورجمو راج طسوأ نم هبارعإو
 لاقو هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم وهو هيلإ فاضملاو ةرشع لوألا لوعفملاو يناثلا لوعفملا هنأ
 امو هانلق ام ىنعملا يف فلاخي الو طسوأ نم آتوق ريدقتلاو فوذحم لوعفمل تعن طسوأ نم يهكافلا

 واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف نومعطت ةفاضإلاب رج لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا

 ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو هب لوعفم مكيلهأو لعاق

 ةلص لعاعلاو لعفلا ةلمجو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 [« مهيلهأ ىلإ] مكيلهأ هنومعطت ريدقتلاو فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 عمج ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ىلإب رورجم مهيلهأ رج فرح ىلإ | هبارعإو

 راجلاو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو ملاسلا ركذملا

 « مهيلهأ ىلإ نونمؤملاو لوسرلا بلقني نل نأ متننظ لب : ىلاعت هلوق نم بلقنيب قلعتم رورجملاو

 الك



 ءواولاب عفرتف :ةتسلا ءامسألا امأو .«نويلع ام كاردأ امو نييلع يفل راربألا باتك نإ»

 SNE 81 ةفاضم نوكت نأ طرشب ءءايلاب رجتو .فلألاب بصنتو

 باتك ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [(نييلع يفل راربألا باتك نإ»]
 ةمالعو يفب رورجم نييلع رج فرح يف ءادتبال مال ماللا يفل هيلإ فاضم راربألاو فاضم وهو اهمسا

 ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلاو ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج

 لحم يف ماهفتسا مسا ام هبارعإو [4نويلع ام كاردأ امو»] نئاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم نإ
 يف لصتم ريمض فاكلاو وه هريدقت ًآزاوج هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم بصنت ضام لعف ىردأ أدتبم عفر
 نع ةباين واولا هعفر ةمالعو هربخ نويلع ًأدتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا ام لوأ لوعفم بصن لحم
 يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةمضلا

 اهالوعفمو اهلعافو يردأ ةلمجو يردأل ناث لوعفم بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو درفملا مسالا
 [واولاب عفرتف] لام وذو كونهو كوفو كومحو كوخأو كوبأ يهو [ةتسلا ءامسألا امأو] ربح عفر لحم يف
 كلذك برعت امنإو ةرسكلا نع ةباين [ءايلاب رجتو] ةحتفلا نع ةباين [فلألاب بصنتو] ةمضلا نع ةباين

 : وحن ةظوفلم اهتفاضإ تناك ءاوس اهدعب امل [ةفاضم نوكت نأ] اهدحأ ةعبرأ رومأ عامتجا [طرشب]

 : هلوقك نييفوكلل اعبت كلام نبا لاق امك ةيونعم وأ كوخأ اذه

 افو ميشايخ ىملس نم طلاخ  افقرق راقع اموطرخ ءابهص

 انو ميشايخ ىل ْنِم طلاخ افرق ًاراقُت اموظْرحُم ءابهص -۲

 ا ا ا

 اهنا هذهب دارأو رمخلا ا E و 27

 . ةيمسإلا درجم الإ

 تجزم اهنأك اهقير نآل ةجرأ ةيكذ اهيف نم ثعبنت يتلا حيرلا نأو ةبيط ىملس ةهكن نأ ديري : ىنعملا
 . رمخلاب

 نم ىرخأ لاوحأ ًافقرق آراقع آموطرخ . يثالا طلاخ يف رتتسملا ريمضلا نم لاح ءابهص : بارعإلا

 امم رمخلاو رمخلا ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف طلاخ ء ًاضيأ رتتسملا ريمضلا كلذ

 [اف و] ءطلاخل هب لوعفم ميشايخ . طلاخب قلعتم رورجمو راج ىملس نم . ثينأتلا هيف رثكالاو ثنؤيو ركذي

 فوذحم ريمض هيلإ فاضملاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلالاب بوصنم میشایح ىلع فوطعم
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 تانبو# «أبأ هل نإو» «خأ هلوؤل وع 00 تاكرحلاب تبرعأ ةفاضإلا نع تدرفأ نإف

 ىلع ةردقم تاكرحب تبرعأ ءايلا ىلإ تفيض ذأ نإف ۽ ملكنا ءاي بغل اهتفاضإ نوكت نأو «خألا

 000 o «يخأ اذه نإإ :وحن ءايلا لبق ام

 اهنإف اذ ادع اميف ربتعم طرشلا اذهو ةرورض هنإ نويرصبلا لاقو ء اهافو اهميشايخ ريدقتلا ذإ

 تاكرحلاب تبرعأ ةفاضإلا نع] ةتسلا ءامسألا يأ [تدرفأ نإف] رهاظ سنج مسا ىلإ ةفاضإلل ةمزالم
 راج هل هبارعإو [(خ هلو ] : وحنو قومك هوفو نهو حو خأو بأ اذه [وحن] طرشلا ءافتنال [ةرهاظلا

 فرع نإ ارعا [(ًأبأ هل نإل] وحن [و] هرخآ مض عفر ةمالعو رخؤم ًادتبم خأ مدقم ربخ رورجمو
 رخؤم اهمسا ًابأ مدقم اهربخ عفر لحم يف رورجمو راج هل ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت

 هلوق نم مكتاهمأ ىلع فطع فرح واولا هبارعإو [(خألا تانب]] : وحن [و] هرخآ حتف هبصن ةمالعو
 ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي فوطعملاو «مكتاهمأ مكيلع تمرحإ» : ىلاعت
 ركذامب اهبارغإ طورش ینا [و] ا ةمالعو هيلإ فاضم خألاو فاضم وهو هرخآ مض هعفر

 : وحن تطاخم يغض وا ديؤوخ]: ع اس عا سس

 لاق ملكتملا ءاي يأ [ءايلا ىلإ تفيضأ نإف] انوخأ : وحن ءايلا ريغ ملكتم وأ هوخأ : وحن بئاغوأ كوخأ

 تاك ر حب تبرعأ] اهاوس اهيلإ فاضي ءايانل سیل ذ ا

 هبارعإو [يخا اذه نإ وحن] ءايلا ىلإ فاضي امم اهريغك [ءايلا لبق ام ىلع] ةثالثلا لاوحألا يف [ةردقم

 اهمسا بصن لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتلل ءاهلاو ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ

 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو اهربخ يخأ

 يح برعي نأ زوجيو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل

 يف كلذ نيبت امك طلاخل هب لوعفم هنأ ىلع بوصنملا ميشايخ ىلع تفطع دق [اف] نإ هيف : دهاشلا
 فوذحم هيلإ فاضملا كلو ءيش ىلإ ظفللا يف فاضم ريغ هنأ عم ةحتفلا نع ةباين فلألاب بصن دقو بارعإلا

 ظفللا نم ريمضلا فذحف اهافو اهميشايخ ىملس نم طلاخ مالكلا لصأو ةبوبحملا ىلإ دئاع توبشلا يونم
 نا امإ هيلإ فاضملا نأل هيلإ فاصملا دوجو هيضقي يذلا بارعإلا سفن [اف] وه يذلا بارعإف آدوجوم هردقو

 هيف امم تيبلا اذهو ليلقلا وهو روكذملا تيبلا يف امك آردقم نوكي نأ امإو بلاغلا وهو ظفللا يف اروكذم نوكي
 . نييفوكلل ًاعبت كلام نبا هعبتو شفحألا نسحلا يبأ بهذم اذهو ليلقلا نم وهف ردقم ىلإ ةفاضإلا

 برعلا مالك يف لمعتسملا ريثكلا ىلع راج ريغ ذاش وهف هيلإ فاضملا فذح ريدقت مدعب لوقلا ىلعو
 . فرصتب ها . هيلع ساقي الو ظفحي ذاشلا نأ ملع دقو

 )١( ج « كلاسملا حضوأ ىلع كلاسلا ةياده «نيدلا ييحم دمحم ١ 78ص .
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 نوكت نأو (كيبأ اذه وحن ةرهاظلا تاكرحلاب تبرعأ ترغص نإف :ةربكم نوكت نأو
 : يأ صقنلا نها يف حصفألاو عومجملاو ,ىننملا بارعإ تبرعأ تعم وأ تينث نإف ةدرفم
 «كنبم تررمو كنه تيأرو كنه اذه :وحن نونلا ىلع تاكرحلاب بارعإلاو هرخآ فذح

 يأ [نوكت نأ] طورشلا ثلاث [و] نإ ربح عفر لحم يف ربخو ًادتبم عست هل ةلمجو ةراشالا مسا نم الدب
 ىحئ] ةثالثلا لاوحآلا يف [ةرهاظلا تاكرحلاب تبرع ترغص نإف] ةرغصم ال [ةربكم] ةتسلا ءامسألا

 لوقتو لام يوذو كينهو كيمحو كيخأ هلثمو ءايلا ديدشتو ةدحوملا ءابلا حتفو ةزمهلا مضب [كيبأ اذه

 ءاهلا روكذملا لاثملا بارعإو اهلوصأ ىلإ ءايشألا دري ريغصتلا نأل هيف ءاهلا درب كهيوف هوف ريغصت يف

 ريمض فاكلاو فاضم وهو هرخآ مض هعفر ةمالعو ربخ يبأ ًادتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتلل

 بارعإ تبرعأ تعمج وأ تينث نإف ة در نوكت نأ] طورشلا عبار [و] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم
 « لام اوذو نامفو نانهو نار ناوخأو ناوبأ ينءاج : وحن امنو ًارج ءايلابو ًاعفر فلألاب [ىنثملا

 هنأل فلألا اهنم لك يف عفرلا ةمالعو هيلع فطع هدعب امو ىقثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو عاف ناوبأف

 تاكرحلاب ثبرعأ ريسكت عمج ناك نإف هتروص ىلع يه يذلا [عومجملا] بارعإ تبرع [و] ىنثم
 ينءاجك ًابصنو ارج رايلابو عفر واولاب تبرعأ حيحصت عمج وأ كناوخإو كؤابآ ينءاجك لصألا ىلع

 ةبوسنم ريغ نوكت نأ وهو سماخ طرش فنصملا ىلع يقبو « لام ووذو نونهو نومحو نوخأو نوبأ
 هركذي مل امثإو « ةبسنلا ءاي ىلع ةرهاظلا تاكرحلاب تبرعأ يوخأو يوبأ اذه تلقف اهتبسن ولف ءايلل
 ءايلا ريغل ًافاضم لمعتسا اذإ [نهلا يف حصفألاو] هنع نغم ةفاضإلا طرش نأل نييوحنلا رثكأك فنصملا

 مال وه اهنم الك نآل ءايلاو فلألاو واولا يأ [هرخآ فذح يأ] هلوقب رسفملا وهو يوغللا ىنعملاب [صقنلا]
 ةملكلا رخآ وه هنأك فوذحملا لبق ام لعجي فذحلا دعبو ةصقان ةملكلا تراص فذح اذإف ةملكلا

 دغك ةملكلا نيع لصألا يف يه يتلا [نونلا ىلع] ةرهاظلا [تاكرحلاب] نهلل [بارعإلا] نوكي [و]
 مسا اذو هيبنتلل ءاهلا هبارعإو [كنه اذه : وحن] هلبق ام ىلع بارعإلا لعجو هرخآ فذح امم هوحنو

 لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ نه أدتبم عفر لحم يف ةراشإ
 لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف ىأر لعافو لعف تيأر هبارعإو [كنه تيأرو] ةفاضإلاب رج

 تر رمو] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم نه لعاف عفر

 راج كنهب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف رم لعافو لعف تررم هبارعإو [كنهب

 رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ رسك هرج ةمالعو ءابلاب رورجم نهو رج فرح ءابلا رورجمو
 يف صقن اميف لصألاو برعلا عيمج دنع صوقنم دارفإلا لاح يف هنأل هيف صقنلا نسح امنإو ةفاضإلاب
 فورحلاب هبارعإو برعلا ناسل يف روهشملا هنألو ةفاضإلا لاح يف هصقن ىلع ىقبي نأ دارفإلا ةلاح
 نييوحنلا نم ةعامجو يجاجزلاو ءارفلا نإ ىتح خلا حصفألاو هلوقب فنصملا كلذ ىلإ راشأ امك ليلق
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 O .ةسخ اهولعجو ءاسألا هذه نم هريغ الو ةيمو رجلا بحاص هدعي مل اذهلو

 ترم دقو [ةيمو رجلا بحاص هدعي مل اذهلو] ةسمخ بابلا اذه ءامسأ اودعو هوركنأف هيلع اوعلظي مل

 صقنلا زوجيو [ةسمخ اهولعجو ءامسألا هذه نم] وحنلا يف فلأ نم ضعبك يأ [هريغ الو] هجرت

 كبأب تررمو كمحو كخأو كبأ تيأرو كمحو كخأو كبأ اذه : وحن محلاو خألاو بألا يف ًاضيأ

 : رعاشلا لوق هنمو كمحو كحأو

 ملظ امف هبأ هباشي نمو مركلا يف يدع ىدتقا هبأب

 ملظ امف هبأ هباشي نمو مركلا يف يدع ىدتقا هبأب -۴

 يئاطلا متاح نب يدع اهيف حدم هنأ نومعزي ةملك نم جاجعلا نب ةبؤرل وهو . زجرلا نم تيبلا

 : هليقو

 راسف ةودق هسفنل هلعج هنأ ديري ىدتقا ء روهشملا داوجلا يئاطلا متاح نب يدع هب دارا يدع : ةغللا

 يف اتاكد هيأ ريخ ىلإ ساناا ةيسنل تافصلاو قلخلا نم وأ هيشلا نم يأ هيلع امل الاخ اج ولو ةيبأ جهت ىلع

 . اهل ماهتاو همأل ملظ كلذ

 لعف ىدتقاو « هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم بأو يتآلا ىدتقاب قلعتم رورجمو راج هبأب : بارعإلا
 ادتبم مزاج طرش مسا نم « فقولا لجأل نكسو ىدتقاب قلعتم رورجمو راج مركلا يف « هلعاف يدعو . ضام
 هب لوعفم هبا « نم ىلإ دوعيوه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو نوكسلاب موزجم طرشلا لعف عراضم لعف هباشي
 هلعاقو ضام لعف ملظ ةيفان [ام]و طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا امف ‹ هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم باو هباشيل

 ربخ عفر لحم يف هباوجو طرشلا ةلمجو طرشلا باوج مزج لحم يف ةلمجلاو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم

 . طرشلا مساوه يذلا ادتبملا

 ىلع لدي اذهو ةرهاظلا ةحتفلاب يناثلا بصنو ةرهاظلا ةرسكلاب لوألا رج ثيح [هبأ] هلوق هيف : دهاشلا
 امهنأ عم بارعإ ةمالع نوكتل ةلع فورح بلتجت الو اهرخآ ىلع ةرهاظلا تاكرحلاب ةتسلا ءامسألا بارعإ

 . فرصتب ها . بئاغلا ريمض ىلإ ناتفاضم

 يتأتسو . مامتإلا ةغل ىمست فورحلاب اهبارعإ نإ امك صقنلا ةغللا هذه ىمستو كلاسلا ةياده يف لاق

 . رصقلا ةغل يهو يلاتلا دهاشلا يف ةثلاث ةغل

 )١( ج ليقع نبا حرش قيقحتب ليلجلا ةحنم «نيدلا ييحم دمحم ١ ص  » 5٠ط ١4 :
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 : هلوقك ىلوا روصقملا بارعإ نهبارعإ يا نهرصقو
 اهاتياغ دجملا ىفاغلب دق اهابأ ابأو اهابأ نإ

 اهاتياغدجملاىفاغلب دق اهابأ ابأو اهابأ نإ 1

 صضعبل ليقو ةبؤرل هبست مهضعبو زجارلا يلجعلا ةمادق نب لضفلا مجنلا نبال وهو . زجرلا نم تيبلا ٍ

 هلبقو . نميلا لهأ

 اهانلن اننأول ىنملا يه اهاو آهاو مث ايرل آهاو

 اانا هيد يضر نسم هاتو ال اها عات اس

 خلا اا و ا ا اها "8

 يرهوجلا لاق . بجعأ هانعم عراضم لعق مسا يهو ءيشلا نم بجعتلا دنع لاقت ةملك آهاو : ةخللا

 ءامسأ نهلكو ىليل ىوريو ٠ ىملسل هناکم يف ىوري ارل هبيطأ ام هل ًاهاو تلق ء ءيشلا بيط نم تبجعت اذإ

 امهانث ىهتتملاو ةيادبلا نيتياغلاب دارملا )١( ليلجلا حتف يف لاق اهاتياغ < بسنلا ةعفرو فرشلا دجملا « ءاسن

 رصقي نم ةغل ىلع هنأ الإ هتيثثت ىلع قاب وهف لك ىلعو بسحلا يف هتياغو بسنلا يف دجملا ةياغ وأ ًابيلغت

 . ةفص هنوك رابتعاي دجملل عجارلا ريمضلا ثنأو عابشإلل هيف فلألا نأ لمتحيو ىنثملا

 . فرصتب ها . ةياهنلا ىلإ فرشلاو دجملا يف اخلب دق اهدجو ةأرملا هذه ابأ نأ : ىنعملا

 رورجمو راج ايرل انآ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو بجعأ ىنعمي عراضم مسا [ًاهاو] : بارعإلا

 (ىل] « ريخو ًادتبم ىنملا يه < هل يظفلت ديكأت اهاو « هقباس لثم برعي اهاو « ةفطاع مث « ًاهاوب قلعتم

 عقر لحم يف ةلمجلاو هلوعفمو هلعاقو ضام لعف اهانلن « همسا ريمضلا بصنو ديكوت فرح نأ اننأ ‹ ةيطرش

 اهايإ انلين تبثول مالكلا ريدقتو فوذحم لعفل العاف عقي عوفرم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد ام عم نأو نأ ربخ

 اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم اهمسا ابأ بصنو ديكوت فرح نإ ىنملا ةياغ كلذ ناكل

 فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم قباسلا اهابأ ىلع فوطعم ابأو « هيلإ فاضم اير ىلإ دئاعلا ءاهلاو رذعتلا

 ةبئاغلا ريمضو فاضم وهو رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم اهابأو فاضم ابأو رذعتلل

 راج دجملا يف نأ ربخ هلعافو لعقلا ةلمجو هلعاف ةينثتلا فلأو ضام لعف اغلب قيقحت فرح دق هيلإ فاضم

 ةغل هذهو رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم غلبل هب لوعفم ا غلبب قلعتم رورجمو

 . هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم ةياغو اهلك هلاوحا يف فلألا ىنثملا مزلي نم

 ةردقم ةرسكب ًارورجم اهابأب ىتأ ثيح اهابأ ابأو هلوق انه اهنم دوصقملاو دهاوش ةدع تايبألا هذه يفو

 عم روصقملا بارعإ ةتسلا ءامسألا برعي نم برعلا نم نأل ملكتملا ءاي ريغل فاضم هنوك عم فلألا ىلع

 مامتإلا ةغل ىلع ءارجإلاو ةغللا هذه ىلع ءارجإلا نالمتحتف ةيناثلاو ىلوألا ناتملكلا اماو . طورشلل اهئافيتسا

 هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألاب امهبصن زوجيف ىلوألا ئلع ةفوطعم ةيناثلاو نإ مسا اهنوكل ىلوألا ناتبوصنم امهنأل

 . "فرصت ها . رصقلا ةغل ىلع رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةحتفب امهبصن زوجيو روصقم مسا

 )١( ط / ۷ ص يراجرجلا شماهب يودعلا ةطق دمحمل ليقع نبا دهاوش ىلع ۲ .
 ) )۲ج كلاسملا حضوأ قيقحت ىلإ كلاسلا ةياده «نيدلا ييحم دمحم ١ « دهاشلا مقر « 7* ص 4 .
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 ريمض وأ «نالعفتو نالعفي :وحن ةينثت ريمض هب لصتا لعف لك : يهف ةسمخلا ةلثمألا امأو

 توبثب عفرت اهنإف نيلعفت :وحن ةبطاخملا ةثئؤملا ريمض وأ ,نولعفتو نولعفي :وحن عمج
 E م ا ل يا يلم نونلا فذحب مزهتو بصنتو نونلا

 ةمرخماب تيأرو ةمرخماب لاق لاقيف نالف اب مهلوق يف تومرضح لهأ ةغل جرخت رصقلا ىلعو

 [ةسمخلا ةلثمألا امأو] مهنيب ةيراجلا ٍىنكلا نم كلذ وحنو باهوابو لضفأب هلثمو ةمرخمابب تررمو

 اهب ىنكي ةلثمأ يه امنإو اهنايعأب ءامسأ ةتسلا ءامسألا نأ امك اهنايعأب الاعفأ تسيل اهنأل كلذب تيمس

 اذكو كلذ ريغو ناجرختتسيو ناقلطنيو نابهذي : وحن نع ةيانك نالعفت نإف اهتلزنمب ناك لعف لك نع

 كلذ دنسأ [ةينثت ريمض هب لصتا] عراضم [لعف لك يهف] اهظفل ىلإ ًارظن ةسمخ اهومسو يقاوبلا

 نالعفي ناديزلا : وحن نيبئاغلا نيئثالل تحت ةانثملا ءايلاب [نالعفي : وحن] هب لعاف هنأ ىلع هيلإ لعفلا

 نيتبئاغللو نالعفت امتنأ : وحن نيتبطاخملا نيتنثلاو نيبطاخملا نينثالل ةيقوفلا ةانثملا ءاتلاب [نالعفتو]

 ءايلاب [نولعفي : وحن] هيلإ لعفلا كلذ دنسأ [عمج ريمض] هب لصتا [وأ] نالعفت نادنهلا : وحن

 روكذلا ةعامجل ةيقوفلا ةانثملاب (نولعفتو) نولعفي نوديزلا وحن نيبئاغلا روكذلا ةعامجل ةيتحتلا ةانثملا

 هيلإ لعفلا كلذ دنسأ [ةبطاخملا ةلئؤملا ريمض] هب لصتا [وأ] نولعفت تا : وحن نيبطاخملا

 تاروكذملا يأ [ [اهنإف] نيلعفت تنأ : وحن ريغ ال ةبطاخملا ةدحاولل قوف ةانثملاب [نيلعفت : وحن]

 مزجتو بصنتو] ةمضلا نع ةباين اهيتخأ عم ةحوتفملا ابلاغ فلألا عم ةروسكملا [نونلا توبثب عفرت]

 ىلع بصنلا اولمح (اولعفت نلو اولعفت مل نإفط : وحن نوكسلاو ةحتفلا نع ةباين [نوتلا فذحي
 صاصتخالا يف رجلا ريظن مزجلا نأل ملاسلا ركذملا عمجو ىنثملا يف رجلا ىلع هولمح امك مزجلا

 هلصأف «هّللا يف ينوجاحتأ» : وک اما نيديزلاك نيلعفتو نوديزلاك نولعفتو ناديزلاك نالعفتو

 آفيفحت عفرلا ةلاح امهادحإ تفذحف ةياقولا نون ىرخألاو عقرلا نون امقادحإ نينونب يننوجاحتأ

 توبثب عوفرم اذه ىلع لعفلاف ةياقولا نون ةفوذحسملا نأ شفحخألل اقافو نيرخانملا رثكأ هيلع يذلاو

 ينغملا يف هححصو عفرلا نون ةفوذحملا : هيوبيسل ًاعبت كلام نبا لاقو « هب لوعفم ءايلاو نونلا

 نونلاو ًافيفخت ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف ينوجاحت : لاقيف هيلعو حيضوتلاو

 هسايتلا نم لعفلا يقت اهنأل ةياقولا نون ثيمس : ا لات هب لوعفم ءايلاو ةياقولا نون ةدوجوملا

 شرکا وحن يف هثنؤم رمأب هركذم رمأ سابتلا نمو ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا مسالاب
 ول ذإ ينمركأ لدب

 وه يذلا رسكلا نم هتقحل ام ةياقو اهنم ضرغلا نأل كلذب تيمس هريغ لاقو « دارملا مهفي مل تفذح

 ةوسنلا نونب هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم هيف لعفلاف نوفعي نأ الإ : ىلاعت هلوق امأو . رجلا وخأ

 ءاسنلا كلوقك نلعفي هنزو نأل نولعفيك وه سيلو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو

 . ةملكلا مال يه لب ةعامجلا واو تسيل هيف واولاو نجرخي
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 ,عفرلل ةمضلا :لوصأ عبرأ «ةرشع عبرأ بارعإلا تامالع نأ مدقت ام ملع (هيبنن)
 :لوصألا هذه نع ةبئان عورف رشعو «نوكسلل مزجلاو ءرجلل ةرسكلاو .بصنلل ةحتفلاو
 «نوكسلا نع ةدحاوو «ةرسكلا نع ناتنثاو ,ةحتفلا نع عبرأو «ةمضلا نع بونت ثالث
 ثلاثلا .ملاسلا ثنؤملا عمج يناثلا .فرصني الام لوألا :باوبأ ةعبس يف ةعقاو ةباينلا نأو

 Sa ماسلا ركذملا عمج سماخلا .ىنثملا عبارلا ,رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا

 امم ملع] هلبق امم ًالامجإ ملع ام ليصفتب مالعإلا احالطصاو ءيشلل ظاقيإلا ةغل وه [هيبنت]

 تابوصنملاو تاعوفرملا يهو اهعضاوم بسحب [بارعإلا تامالع نا] قباسلا بابلا يف [مدقت
 تامالع ثالث ضفخللو تامالع سمخ بصنللو تامالع عبرأ عفرلل [ةرشع عبرأ] تاضوفخملاو
 نم عوفرم لك يف لصألاف [عفرلل ةمضلا] يهو [لوصأ عبرأ] اهنم تاروكذملا مث ناتمالع مزجللو
 نأ لعف وأ مسا نم بوصنم لك يف لصألاف [بصنلل ةحتفلاو] ةمضلاب هعفر نوكي نأ لعف وأ مسا

 [نوكسلل مزجلاو] ةرسكلاب هرج نوكي نأ مسا لك يف لصألاف [رجلل ةرسكلاو] ةحتفلاب هبصن نوكي
 ةرشع عبرألا تامالعلا كن همزج نوكي نأ حيحص عراضم لعف لك يف لصألاف

 يهو [ةمضلا نع بوثت] اهنم [ثالث] ماسقأ ةعبرأ يهو ةعبرألا [لوصألا هذه نع ةبئاث عورف رشع]
 نونلا فذحو ءايلاو ةرسكلاو فلألا يهو [ةحتفلا نع] بونت اهنم [عبأو] نونلاو فلألاو واولا

 يهو [نوكسلا نع] بونت اهنم [ةدحاوو] a ءايلا اجو [ةرسكلا نع] نابوني اهنم [نانثاو]
 ءايلاو فلألاو واولا عبس يهف اهتاوذ بسحب امأو اهتباين عضاوم بسحب وه امنإ آرشع اهنوك فذحلا
 ةعقاو] لوصألا كلت دنع [ةباينلا نأ] مدقت امم ًاضيأ ملع [و] فرحلا فذحو رسكلاو حتفلاو نونلاو

 ام] باب اهنم [لوألا] لصألا نع بئان اهيف عقاولا بارعإلا نأل ةباينلا باوبأ ىمست [باوبأ ةعبس يف
 [ملاسلا ثنؤملا عمج] باب [يناثلا] لأب ورقم ناك وأ فيضأ اذإ لإ ةحتفلاب رجي هنإف [فرصني ال
 لاقو نييرصبلا بهذم وه اذهو رارطضالا ةلاح ىف الإ اقلطم ةرسكلاب بصني هنإف هب قحلملاو

 هنإف [رخآلا لتعملا عراضملا لعفلا] باب [ثلاثلا] لصألا ىلع ًاقلطم ةحتفلاب هبصن زوجي نويفوكلا

 تاكرحلا نأ همعز يف جارسلا نبال آعبت نيبرعملا ةماع هيلعو . روهشملا ىلع هرخآ فذحب مزجي
 يذلا حيحصلاو هسفن فرحلا فذح مزاجلا لخد امل هدنعف بصنلاو عفرلا يتلاح هيف ردقت ال ةيبارعإلا

 وحن يف ةحتفلاو وعدي : وحن يف ةمضلا هيف ردقتف تاكرحلاب هبارعإ نا روهمجلاو هيوبيس هيلع

 امنإو طقف ةردقملا ةكرحلا فذحب همزجف اذه ىلعو . يضاقلاو ىسوم : وحن يف ناردقي امك ىشخي
 ةلعلا فرح فذح نم دصقلا نأكف عوفرملا ةروصب موزجملا و وال الا فرخ فرح

 [سماخلا] ءايلاب رجيو بصنيو فلألاب عفري هنإف هيلع لمح امو [ىنثملا] باب [عبارلا] امهنيب قرفلا

 نوك نم ركذ ام ىلعو ءايلاب رجيو بصنيو راولاب عفري هنإف هيلع لمح امو [ملاسلا ركذملا عمج] باب
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 مسالا يف ثالثلا تاكرحلا ردقت (لصف) .ةسمخلا ةلثمألا عباسلا ءةتسلا ءاسألا سداسلا

 N .............. «ېنباو يمالغ :وحن ءملكتملا ءاي ىلإ فاضملا

 وه اذهو « بارعإلا سفن يه ةثالثلا فرحألا نوكت ةثالثلا فرحألاب نيبرعم عومجملاو ىنثملا

 نبا هراتخاو « ليقع نبا هذيملتو نايح يباك نورخاتم عمج هيلع ىرجو « نييرصبلا نم ةعامج بهذم
 لادلاك بارعإلا لاحم اهسفنا يهف فرحألا يف ةردقم تاكرحب نابرعم امهنإ ليقو « ماشه نباو كلام

 ىوقألا وهو نييرصبلا روهمجو هيوبيسو ليلخلا هيلإ بهذ يذلا وه اذهو « ركب نم ءارلاو ديز نم

 ءايلاب رجيو فلألاب بصنيو واولاب عفري هنإف [ةتسلا ءامسألا] باب [سداسلا] نيققحملا دنع حصألاو
 ىلع ةردقم تاكرحب اهبارعإ نأ حصألا وهو روهمجلا هيلع يذلاو اهبارعإ يف روهشملا وه اذهو
 . اهفذحب مزجتو بصنتو نونلا توبثب عفرت اهنإف [ةسمخلا ةلثمألا] باب [عباسلا] ةثالثلا ةلعلا فورح
 نأ روهشملا بهذملا ىلع ينبم باوبأ ة ةعبس يف ةعقاو ةباينلا نوك نم فنصملا هركذ ام نأ ملعاو

 فذحبب لتعملا يف مزجلا نأو ةردقملا تاكرحلاب ال فورحلاب ةبرعم ةتسلا ءامسآلاو عومجملاو ىنثملا

 باوباف روهمجلاو هيوبيس هيلع ىشم يذلا حيحصلا بهذملا ىلع اماو . ةكرحلا فذحب ال فرحلا

 نم بابو فرصني ال ام يناثلاو نيتديزم ءاتو فلأب عمج ام وهو ءامسألا نم ناباب طقف ةثالث ةباينلا

 . ةتبلا ءامسألا يف هدنع هل لخدم ال فورحلاب بارعإلا نأل ةسمخلا ةلثمألا وهو لاعفألا

 يف] ةرسكلاو ةحتفلاو ةمضلا يهو [ثالثلا تاكرحلا ردقت] يريدقت هبارعإ ام نايب يف [لصف]
 روسكملا [فاضملا] آملاس ركذم عمج ًاعومجم الو ىنثم الو ًاصوقنم الو ًاروصقم سيل يذلا [مسإلا

 فرح ىلع ناك ام لكك اهيف لصألا وهو ةحوتفم تناك ءاوس [ملكتملا ءاي ىلإ] ءايلا بسانيل هرخآ
 ءاج ينباو يمالغ ءاج : وحن بارعإ يف لوقتف [ينباو يمالغ : وحن] كلذو فيفختلل ةنكاس مأ دحاو

 لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرموهو لعاف يمالغ ضام لعف

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو فاضم وهو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا

 بوصنم وهو هب لوعفم يمالغ « ينباو يمالغ تيأر : وحن يف لوقتو هيلع فوطعم ينباو ةفاضإلاب رج
 تررم : وحن يف لوقتو هلبق يذلا يف انركذ ام رخآ ىلإ ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو

 خلا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو ءابلاب رورجم يمالغ ينباو يمالغب

 ال دحاولا لحملاو ةبسانملا لجأل اهلبق ام راسكنا يعدتست ملكتملا ءاي نأل هيف ةكرحلا تردق امنإو

 تبثت هنإف ًاروصقم ناك اذإ امع ًازارتحا خلا ًاروصقم سيل هنوكب فاضملا مسالا تديقو نيتكرح لبقي

 ملكتملا ءاي يف مغدت هءاي نإف ًاصوقنم ناك اذإ امعو رذعتلل اهيلع ةردقم تاكرحب هبارعإ ىقبيو هفلا

 ءايلا ىلع ةردقم تاكرحب هبارعإ ىقبيو يضاقب تررمو يضاق تيأرو يضاق ينءاج : وحن ددشتو
 : وحن ةمضلا نع ةباين اهب هعفر نوكيو هفلأ ىقبي عفرلا ةلاح يف هنإف ىنثم ناك اذإ امعو لاقثتسالل
 تررمو يمالغ تيار : وحن ملكتملا ءاي يف هؤاي مغدت رجلاو بصنلا ةلاح يفو ياملسم ينءاج
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 ىمسيو لبحو ىسومو ىفطصملاو فلا :وحن ةمزال فلأ هرخآ يذلا برعملا مسالا يفو

 a ا يا ا ا .ًاروصقم

 ملكتملا ءاي يف مغدتو ءاي هواو بلقت عفرلا ةلاح يف هنإف ًاملاس ركذم عمج ناك اذإ امعو يمالغب

 يملسم ينءاج : وحن هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم وهو ةمغدم ءاي ةبلقنملا واولاب هعفر نوكيو

 يتلاح يفو تمغدأو ءاي تبلقواولاو ةفاضإلا لجأل نونلا تفذح ءايلا ىلإ فيضأ املف يل نوملسم هلصأ

 تررمو يملسم تيأر : : وحن ىنثملا يف مدقت ام وحن ىلع ملكتملا ءاي يف هؤاي مغدت رجلاو بصنلا

 ردقت [و] هيلإ فاضم ءايلاو فاضم وهو ةرسكلاو ةحتفلا نع ةباين ءايلا هرجو هبصن ةمالعف يملسمب

 اهنوك ءاقب عم فلألا كيرحت رذعتل [ةمزال فأ هرخآ يذلا برعملا مسإلا يف] تاكرحلا عيمج ًاضيأ

 نوكي نا نيب هيف قرف الو بصنلا ةلاح ةتسلا ءامسألا ةمزاللاب جرخو ءاي هرخآ ام فلألاب جرخف ًافلأ

 ةلاح اهنم لك يف لوقت كنإف [ىلبحو] اصعو ىحرك ةركن وأ [ىسومو ىفطصملاو ىتفلا : وحن] ةفرعم
 يفو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو عفرلا

 مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو بصنلا ةلاح

 نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجموهو رجلا ةلاح يفو ءروصقم

 اذإ هيف ثالثلا تاكرحلا ريدقت لحم نأ ملعاو ءروصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ

 ةمالعو رورجم وهو رجلا ةلاح يفو روصقم ريغ امأف ىحرو ىتفلا :وحن ءًافرصنم ناك

 ىسومك فرصنملا مسا هنأل رلعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردسقم ةرسك هرج

 ردقت الو رجلاو بصنلا يتلاسح يف ةحتفلاو عقرلا ةلاح ةمضلا هيف ردقملاف ىلبحو

 الو لقثلل دمحأك فرصني ال اميف تلقثتسا امنإ اهنأل ًاضيأ اهريدقتب ليقو « هيف اهلوخد مدعل ةرسكلا هيف

 يا [ىمسيو] يهكافلا هلاق ىلبجو ىسومب لثم هنإف كلذ ىلع ىرج فلؤملا لعلو ريدقتلا عم لقث

 روهظ نم عونمم يأ روصقم هنأل وأ دودمملا دض هنأل [آروصقم] ةمزال فلأ را يذلا مسالا

 : لئاقلا رد هَّللو « هيف تاكرحلا

 هكولمم يننإوهيلإ يقوش هل فصو ءاهبلا ىلوملا ىلع ملس

 هكوهنم هروطشم هب يمسج يوت هيلإ ينكرحي ًادبأ

 هكيرحت نكممب سيلف فلا يح جا تا دعبو

aTيف وهو اهب بتكو داعرلا نباب فورعملا ن  

 . ساحنلا نب نيدلا ءاهب خيشلا ىلإ سرافب نموق ةنيدم
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 يضاقلا :وحن اهلبقام روسكم ةمزال ءاي هرخآ يذلا مسالا يف ةرسكلاو ةمضلا ردقتو

 SN .# عادلا عدي موي» :وحن اصوقنم ىمسيو يقترملاو يعادلاو

 اصع تيأرو ىتفو ىحرواصع هذه : وحن كلذو ظفللا يف هفلأ طقستف نيونتلا روصقملا قحلي دقو

 سايقلاب كردي هنم برض : نيبرض ىلع دودمملاو روصقملاو . ىتفو ىحرو اصعب تررمو ىتفو ىحرو
 روصقملا باب نم فرعي كلذ عيمجو ةروصقمو ةدودمم ظافلا تءاج دقو عامسلاب كردي هنم برضو

 يذلا مسالا يف] ةحتفلا نود [ةرسكلاو ةمضلا ردقتو] وحنلا ملع تاطوسبم يف دودمملاو
 عادو ضاقكالوأ [يقترملاو يعادلاو يضاقلا : وحن] لأب ًانورقم [اهلبق ام روسكم ةمزال ءاي هرخآ

 لعاف يضاقلاو ضام لعف ءاج يضاقلا ءاج : وحن يف لوقتف ءايلا ىلع امهلاقثتسال اتردق امنإو قترمو
 تررم : وحن يفو صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو

 ةرسك هرج ةمالعو رورجم وهو ءابلاب رورجم يضاقلاو رج فرح ءابلا رورجمو راج يضاقلاب « يضاقلاب
 [ًاصوقنم] روكذملا مسالا يأ [ىمسيو] صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم
 نينكاسلا ءاقتلا نم ًارارف ضاقك نون اذإ فذحت ءايلا يهو همال نألو تاكرحلا ضعب هنم صقن هنأل

 هدعب ىلاعت هلوقب وأ ًارمضم ركذأب قلعتم نامز فرظ موي هبارعإو [«عادلا عدي موي» : وحن]

 ةكرحلا نم اهعم نكمتي ال ةلاحب راص ىتح هفعضأو ساحنلا نبا ىلإ قوشلا هارب دق هنأ فصي : ىنعملا

 هبشأ ترص نأ ىلإ هلازهو يمسج لوحن ببسب ةكرحلا ىلع ةردقلا مدعو فعضلا نم تغلي دق يننإ لوقي وهف
 . كلذك انأف ةكرحلا لبقت ال فلألا نإ امكو ءاجهلا فورح نم فرح يه يتلا فلألا

 قلعتم رورجمو راج ىلوملا ىلع ٠ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف ملس : بارعإلا
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف فصو ةفطاع واولا فصو « ىلوملل نايب فطع وأ لدب ءاهبلا « ملسب

 « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم يقوشو فصل هب لوعفم قوش يقوش . فصب قلعتم رورجمو راج هل « تنأ
 مسا ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو بصنو ديكوت فرح نإ « ةفطاعواولا يننإو . يقوشب قلعتم رورجمو راج هيلإ

 لعق كرحي ينكرحي يتآلا كرحي هلوقب قلعتم فرظ آدبأ , هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم وهو نإ ربخ هكولمم « نإ

 ملكتملا ءايو كرحي لعاف يقوش  كرحبب قلعتم رورجمو راج هيلإ ء هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو عراضم
 ادتبملا ربح روطشم « يتألا روطشمب قلعتم رورجمو راج هب « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ادتبم مسج هيلإ فاضم

 بئانو لعف تلحن ؛كاردتسا اهانعم فطع فرح نكل هيلإ فاضم ءاهلاو ناث ربخ كوهنم « هيلإ فاضم ءاهلاو

 ءايلاو بصنو هيبشت فرح نأك يننأك « هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم دعبو لحنب قلعتم رورجمو راج هدعبل . لعاف

 هكيرحت « مدقم سيل ربخ نكمم دئاز رج فرح ءابلا نكممب صقان ضام لعف سيل . هربخ فلا . همسا
 . فرصتب ها . هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم وهو رخؤم سيل مسا كيرحت

 )١( ص « بهذلا روذش حرش قيقحتب برألا ىهتنم « نيدلا ييحم دمحم 350 :

 مك



 ةمضلا ردقتو هلا يعاد اوبيجأ» :وحن اهتفخل ةحتفلا هيف رهظتو « عادلا ىلإ نيعطهم»

a ‹لتعملا عراضملا لعفلا ف ةحتفلاو
 ها سم توتو هيدا ماتا واو اولا 

 و ج و ا
 جج

 ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف عدي كلذ ريغ ليقو #نوجرخيؤ»

 عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحملا واولا ىلع ةردقم ةمض هعفر

 عنم ًاقيفخت ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف عادلاو واولاب رخآلا لتعم

 يأ رکن ءيش ىلإ هلوقو ‹ ليفارسإ يعادلاب دارملاو « صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم

 عادلا نم'ءايلاو قطنلل ًاعبت مسرلا يف عدي نمواولا تفذحو باسحلا وهو هتدشل سوفنلا هركذت ركدم

لا فذحت امكف « اهل بقاعملا نيونتلا ىرجم لآل ءارجإ ًافيفخت
 لأ عم فذحت نيونتلا عم ءاي

 نم لاح نيعطهم هبارعإو . ليفارسإو هو [( عادلا ىلإهط] مهقانعأ يدام نيعرسم يأ [«نيعطهم»]

اس ركذم عمج هنآل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو نوجرخي يف واولا
 تديز نونلاو مل

مسا نيعطهمو درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع
 عفري لعفلا لمع لمعي لعاف 

 رج فرح ىلإ رورجمو راج عادلا ىلإ مه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا

 ١]ءايلا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم وهو ىلإب رورجم عادلا
 هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم

 امنإو رم امك ملكتملا ءايل فضي مل ام بصنلا ةلاح [ةحتفلا هيف رهظتو] صوقنم مسا
 هيف ترهظ

 ينبم رمأ لعف اوبيجأ هبارعإو . و دمحم وهو للا يعاد اوبرجأط : وحن هيلع [اهتفخل] ةحنفلا

 لوعفم يعاد لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع
 ةمالعو بوصنم وهو هب

 . هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم وهو هرخخآ حتف هبصن

 لوأ نكي مل امو عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع نكي مل ام صوقنملا مسإلا يف ركذ ام لحم [هيبنت]
 ىهتنم ةغيص ىلع ناك نإف آدحاو امسا امهعومجم لعج نيءزج

 ةحتفلاو ةمضلا هيف ردقملاف عومجلا

 يف ةراشإ مسا هذو هيبنتلل ءاهلا هبارعإو . راوجب تررمو راوج هذه لوقتف شاوغو راوج : وحن كلذو

 اهنع ضوعملا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ راوج أدتبم عفر لحم

 ةمالعو رورجمو راج راوجب لعافو لعف تررمو صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم نيونتلا

 مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم جنم نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هرج

 نيازج لوا صوقنملا ناك نإو يراوج تيأر : وحن ةحتفلا هيف رهظتف بصنلا ةلاح يف امأو « صوقنم

 يف ردقي هنإف بركيدعم تيأر : وحن ءايامهلوأ رخآو ًايفاضإ ًابيكرت ابكرو ًادحاو امسا امهعومجم لعج

إ فالح الب بصنلا ةلاح يف ةحتفلا امهنم لوألا ءزجلا رخآ
 بصنلا ةلاح يف حتفلا هيف عمسي مل ذ

ب هرخآ [لتعملا عراضملا لعفلا يف] ةرسكلا نود [ةحتفلاو ةمضلا ردقتو]
 امك اهكيرحت رذعتل فلآلا

 . .ةححصم .هأ .كلذك نآرقلا ظفل نأل ًاقيفخت ةفوذحملا يأ 0)
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 ةحتفلا رهظتو «يمريو وعدي :وحن ءايلابو واولاب لتعملا عراضملا لعفلا يف طقف ةمضلا ردقتو

 يذلا مسالا (لصف) .مدقت اك فذحلاب ةثالثلا يف مزج لاو «يمري نلو وعدي نل :وحن
 50 عستلا للعلاو نيتلعلا ماقم موقت ةدحاو وأ . عست للع نم ناتلع هيف ام :فرصني ال

 نلو ىشخي ديز : وحن كلذو رم ام ىلع هنع فلألا فذح ةباينل هيف ردقي الف نوكسلا فالخب رم

 ىلع ةردقم ةمض لوألا يف هعفر ةمالعو نلب بوصنم يناثلا يفو عوفرم لوألا يف ىشخيف ىشخي

 ةردقم ةحتف يناثلا يف هبصن ةمالعو فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلآلا

 نود يأ [طقف ةمضلا ردقتو] فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع

 ًادتبم ديز هبارعإو[وعدي] ديز [وحن] لوألاف [ءايلابو واولاب] هرخآ [لتعملا عراضملا لعفلا يف] ةحتفلا
 واولا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف وعدي
 ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو واولاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم

 وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف يمري أدتبم ديز هبارعإو [يمري] ديز : وحن [و]
 رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم
 اهتفخل بصان هيلع لخد اذإ هرخآ يف [ةحتفلا رهظتو] ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو ءايلاب

 ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف وعدي بصنو يفن فرح نل هبارعإو [يمري نلو وعدي نل : وحن]
 مزاج اهيلع لخد اذإ ةلتعملا ةثالثلا لاعفألا يف يا [ةثالثلا يف مزجلاو] يمري نل هلثمو هرخآ حتف هبصن

 اهفعضل ةلعلا فرحأ نأل مري ملو شخي ملوزغي مل : وحن كلذ نايب [مدقت امك] نهرخاوأل [فذحلاب]
 فذحت امك اهفذحف تاكرحلا ىلع طلست امك لماعلا اهيلع طلستف تاكرحلا نم ةبيرق اهنوكسب

 ارقي : وحن فذحي الف لصأ نم الدب ناك نإف آيلصأ ناك اذإ مزاجلل فرحلا فذح لحمو تاكرحلا
 وهو « هاضتقم مزاجلا ءافيتسال اهفذح عنتميو فلألاب ارقي مل هيف لوقت كناف « ارق عراضم هلوا حتقب

 . افلا لادبإلا لبق ةدوجوم تناك يتلا ةزمهلا يهو ةكرحلا فذح

 ام] هريغ وأ ناك ادرفم فرصلا هلخدي ال يأ [فرصني ال يذلا مسالا] فرصلا عناوم يف [لصف]

 ال [عست للع نم] ناتروكذملا ناتلعلاو ىنعملل ىرخألاو ظفلل امهادحإ عجرم ناتيعرف [ناتلع هيف

 لدغ نم ناعوت ناتو هيف اهتم لحد « ميهاربإو ةمطافب تررم : سن ءارتعتالا للدب اهل رشاع

 نيتلعلا نم [ةدحاو] ةلع هيف [وا] ةمجعلاو ةيملعلا هيف يناثلاو . ثيناتلاو ةيملعلا هيف لوألا : عست

 نم لكف « دجاسمو ىلبحو ءارحصب تررم : وحن [نيتلعلا ماقم] فرصلا عنمب لالقتسالا يف [موقت]
 يناثلاو . ةروصقملا ثيناتلا فلأل لوألا : نيتلعلا ماقم ةمئاق ةيعرف ةلعل فرصلا نم عونمم ةئالثلا

 دادعتلاو لامجإلا ليبس ىلع [عستلا للعلاو] عومجلا ىهتنم ةخيصل ثلاثلاو . ةدودمملا ثيناتلا فلأل
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 ناتدئازلا نوئلاو فلألاو بيكرتلاو فيرعتلاو ثينأتلاو لدعلاو لعفلا نزوو عمجلا :يه

 : رعاشلا لوق اهعمجي ةفصلاو ةمجعلاو
 المك دق فصولاف ةمجع دزو بكر ةفرعمب ثنأ الداع نزو عما
 دجاسم :وحن لعافم ةغيص يهو « عومجلا ىهتنم ةغيص ىلع نوكي نأ هطرش عمجلاف

 ا 1200001 1 ]1 .بيراحمو حيباصم وحن ليعافم وأ « مئانغو مهاردو

 نأ عون لك يف لصألا نآل مسالا نزو.نع عرفوهو [لعفلا نزوو] دحاولا نع عرف وهو [عمجلا يه]
 عرف وهو [لدعلاو] هنزول اعرف ناك نزولا كلذ هيف ناك اذإف « رخآ عونب صتخملا نزولا هيف نوكي ال

 مث مئاق لوقت كنأل ريكذتلا نع عرفوهو [ثينأتلاو] هلاح ىلع مسالا ءاقب لصألا نأل هنع لودعملا نع

 عرف وهو [بيكرتلاو] لجرلا لوقت مث لجر لوقت كنأل ريكنتلا نع عرف وهو [فيرعتلاو] ةمئاق لوقت
 برعلا ناسل يف يهو [ةمجعلاو] هيلع ديزملا عرف امهتدايزو [ناتدئازلا نوتلاو فلألاو] دارفإلا نع

 هذهو فوصوملا عرف يهو [ةفصلاو] رخآ ناسل هطلاخي ال نأ ناسل لك يف لصألا ذإ ةيبرعلا عرف

 نيدلا ءاهب يوحنلا ةمالعلا مامإلا وهو [رعاشلا لوق] روكذملا بيترتلا ىلع [اهعمجي] عستلا
 : ىلاعت هللا همحر يبلحلا ساحنلا نب دمحم

 لنك دق لاف ةع زو تكر - ةر تأ ًالداع ةزور عججأ]
 قيرطب روكذموه اماهنمو « مسإلا حيرصب روكذم وه ام اهنم مث قالطإلل هفلأو المك ميم ثيلثتب

 لعفلل آهباشم ذئنيح راص امهماقم موقت ةدحاو وأ عستلا هذه نم ناتلع مسالا يف عمتجا اذإف قاقتشالا

 نم قتشم لعفلا نإف قاقتشالا يهو ظفللا ةهج نم امهادحإ مسالا نع نيتيعرف لعفلا يف نأ ةهج نم
 ًآامسإ الإ نوكي ال لعافلاو لعاف نم هل دب ال لعفلا نإف ةدافإلا يهو ىنعملا ةهج نم امهتيناثو ردصملا

TSل  
 ىلع نوكي نأ] فرصلا عنمي هنوك يف [هطرش عمجلاف] ةيظفل عستلا للعلا ةيقبو ناتيونعم ناتلع

 ا ل ا ل و و لا نو لاا و

 هعمجو درفم بلك : وحن كلذو « لاحب ريسكن عمج هعمج زجي مل ةغيصلا هذه ىلإ ىهتنا اذإف عمجي
 عمجو ءامسأ هعمج مسإكو ىرخأ ةرم عمجي نأ زوجي الو لعافم نزوب بلاكأ بلكأ عمجو بلكا

 يتلا ةغيصلا يا يهو نيفرح ماقم موقي ددشملا فرحلا ذإ ليعافم نزرب ءايلا ديدشتب يماسا ءامسا

 نافرح اهدعب فلأ هثلاثو حوتفم هلوأ عمج لك نم [لعافم ةغيص] ريسكتلا عمج + عومج اهيلإ يهتنت

 ةغيص [وأ] بباود هلصأ باود : 0 ًريدقت وأ [مئانغو مهاردو دجاسم : وجل ] ًاظفل روسكم امهلوأ
 وحن نكاس اهيناثو روسكم اهلوأ فرحأ ةثالث اهدعب فلأ هثلاثو حوتفم هلوأ عمج لك نم [ليعافم]

 نأل « كلذك وهو آميم اهلوأ نوكي نأ ةغيصلا يف طرتشي ال هنأ هليثمت مهفأ دقو بي راحمو حيباصم»
 عمجلا عمجلا اذهل لاقي دقو « فورحلا يف ال ةنزلاو ةئيهلا يف ليعافمو لعافم ةقفاوم ربتعملا
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 موقتو اهدحو فرصلا عنمت امهنم ةدحاو لك نيتللا نيتلعلا نم ىلوألا ةلعلا يه ةلعلا هذهو

 رمشك لعفلاب صاخ نزو ىلع مسالا نوكي نأ امإ :هب دارملاف لعفلا نزو امأو .نيتلعلا ماقم

 ةزمهب ةءودبملا ةيضاملا لاعفألا نم هوحنو قلطناو .لوعفملل ءانبلاب برضو ءميملا ديدشتب

 E ا EE يف نوكي وأ كلذ نم ءيشب ىمس اذإ «لصولا

 عمجلا اذهب يمس اذإو هنزو ىلع ًايبرع درفم ال يأ داحآلا يف هل ريظن ال يذلا عمجلاو يهانتملا

 فرصنم ليقف ليوارس امأو . لصألا ىلإ آرظن هفرص عنتما ةليبقل نزاوهو عبضلل آملع رجاضحك

 وه دربملا لاقو « حيباصم وهو ةيبرعلا يف هنزاوم ىلع لمح يمجعأ هيوبيس لاقف هفرص عنم حصألاو

 امأو سنج مسا امهنم الك نآل ليوارس لولدم ةلاورس لولدم نآل اقيقحت ال اريدقت ةلاورس عمج يبرع

 يف هل ريظن ال يذلا عمجلا ينعي [ةلعلا هلهو] فرصنمف ةدئاز ءاهلا هيف تناك امم ةكئالم : وحن

 اهعم جاتحي الف يأ [اهدحو فرصلا عنمت امهنم ةدحاو لك نيتللا نيتلعلا نم ىلوألا ةلعلا يه] داحآلا

 اعمج هنوك نأل امهماقم عمجلا ماق امنإو [نيتلعلا ماقم موقتو] فرصلا عنمب لقتست لب ىرخأ ةلع ىلإ

 ىرخأ ةلع ةلزنمب داحآلا يف اهل ريظن ال ةغيص ىلع هنوكو ىنعملا ىلإ ةعجار يهو ةدحاو ةلع ةلزنمب

 يأ [لعفلا نزو امأو] ذئنيح درفملاب ههبشل فرصنا اهلا يعقل ل كيلوا اقفال ىلإ ةعجار يهو

 م مسالا نوب نأ امإ هب دارملاف] رمألا وأ عراضملا وأ يضاملا لعفلل نوكي يذلا نزولا

 نم ًادرجم لعفلا نم ًالوقنم الإ نزولا كلذ ىلع مسا ةيبرعلا ةغللا يف دجوي ال ثيحب [لعفلاب صاخ

 ًاريمشت رمشي رمش نم لوقنم فسوي نب جاجحلل سرفل ملع هناف [ميملا ديدشتب رمشك] كلذو هلعاف

 لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ وهف لعفلاب صتخم نيعلا فيعضتب لعفو يشملا يف عرسأ اذإ
 لوقنم هنإف ءيشل ًاملع لعج اذإ [لوعفملل ءانبلاب] يصيبخلا هلاق امك ديدشتلاو فيفختلاب [برضو]

 ءانبلاب هلوقب زرتحاو لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ وهف ًابرض برضي برض وه يذلا لعفلا نم

 ةءودبملا ةيضاملا لاعفألا نم هوحنو قلطناو] لعفلاب صتخم ريغ هنإف مولعملا ةغيصب وه امع لوعفملل

 ال نزولا اذه نأل لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ ناك [كلذ نم ءيشب يمس اذإ] هنإف [لصولا ةزمهب

 ةيملعلل فرصنم ريغ هنإف حلاصتو لتاقت : وحن ةعواطملا ءاتب آءودبم ناك ام هلثمو لعفلا ريغ يف دجوي

 هلوقب فنصملا زرتحاو « عطقلا هب ىمسملا لعفلا يف لصولا ةزمه مكحو يرهزألا لاق لعفلا نزوو

 هيف ابلاغ هنوكل ىلوأ هب مسالا ناك نإف لعفلاب صتخي ال نزو ىلع ناك اذإ امع لعفلاب صاح نزو ىلع

 نازو ىلع يذلاك ءاوسلا ىلع لعفلاو مسالا يف المعتسم ناك وأ املع لهاكك لعاف نزو ىلع يذلاك

 ىلوأ هب لعفلا ناك نإو فرصنم هنإف جرحدو رفعج وحن للعف نازو وأ رجشو برضك نيعلا حتفب 0
 لعج ملع وهو ةلمهملا لادلابو امهنيب ةثلثملا نوكسو ميملاو ةزمهلا رسكب دمثإك هيف ابلاغ نوكي نأب

 يف] مسالا [نوكي وأ] برضلا نم رمأ برضإل نزاوم هنأل فرصلا نم عونمم وهف لحكلا رجح ىلع
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 امأو .سجرنو بلغتو ديزيو دمحأك هنزو يف لعفلل كراشم وهو لعفلا ةدايزك ةدايز هلوأ

 ,AR اقيقحت امإ ةيلصألا هتفيص نع مسالا جورخ :وهف لدعلا
 E OT O ق0 دواس

 هذهب ىلوأ لعفلا نإف تيأن فورح نم فرح هلوأ يف نوكي نأب يأ عراضملا [لعفلا ةدايزك ةدايز هلوأ

 لكفأ : وحن كلذو ءيش ىلع لدت ال مسالا يفو ىنعم ىلع لدت لعفلا يف اهنأل مسالا نم ةدايزلا

 ةزمهلا نإف ةدعر هتباصأ اذإ لكفألا هتذحأ لاقي ةدعرلا يهو امهنيب ءافلا نوكسو فاكلاو ةزمهلا حتفب

 هذهب حتتفملا ناك اذلف « ملكتملا ىلع ةلاد بهذأ وحن لعفلا نم هنزاوم يف يهو ىنعم ىلع لدت ال هيف

 يف لعفلل كراشم] ةدايزلا كلت عم مسالا يأ [وهو] ءامسألا نم اهب حتتفملل لص لاعفألا نم ةدايزلا

 كلذو لعفلا ةقيرطل فلاخم ريغ ةيلصألا هتلاح ىلع ظفللا يف ًايقاب ًامزال نزولا نوك طرشب [هنزو

 ىلع آملع ءاتلاب اءودبم [بلغتو] نيصخش ىلع نيملع ءايلاب آءودبم [ديزيو] ةزمهلاب آءودبم [دمحأك]

 لعفلا نزوو ةيملعلل فرصنم ريغ ةعبرألا هذه نم لكف تبن ىلع آملع نونلاب اءودبم [سجرنو] ةليبق .

 ريظن بصنلا يفو « بتكأ ريظن عفرلا يف هنأل فرصنم هنإف آملع ءىرما : وحن ًامزال نزولا نكي مل نإف

 ىلع آيقاب نزولا نكي مل نإو ةثالثلا لاوحألا يف آدحاو آنزو مزلي ملف برضإ ريظن رجلا يفو « بهذإ

 اهتلاح ىلع قبت مل اهنأل لوعفملل تاينبم عيبو ليقو در : وحن آضيأ فرصنم وهف ةيلصألا هتلاح

 ةلزنمب در ةغيص تراصف لالعإلاو ماغدإلا اهلخد مث نيعلا رسكو ءافلا مضب لعف اهلصأ نإف ةيلصألا

 هلوا حتفب وه : يهكافلا لاق . سجرنلاو « كلذل اهفرص بجوف كيد ةلزنمب عيبو ليق ةغيصو لفق

 عادصلاو ماكزلل همش عفان اهحتفو نونلا رسكب سجرنلاو : سوماقلا يف لاقو ها هرخآ لبق ام رسكو

 ايجع العف لعفيو هميقيف نينغلا ركذ هب ىلطي نيتليل بيلحلا يف آعوقنم هقورع ينعي هلصأو نيدرابلا
 هتعيص يأ [ةيلصألا هتغيص نع] هليوحت يأ [مسالا جو رخ وهف] فرصلا عنمي يذلا [لدعلا امأو] ها

 ةيلصألا ةغيصلا نع جورخلاو ةداملاو ىنعملا داحتا عم ىرحأ ةغيص ىلإ اهيلع نوكي نأ يغبني ناك يتلا

 كلذو « ىرخأ ةغيص ىلإ ةيلصألا هتغيص نع هجورح ىلع فرصلا عنم ريغ ليلد لدي أب [ةقيقحت امإ]

 رورجم وهو ةوسنل ةفص رخأف رخأ ةوسنب تررم : وحن يف ءاخلا حتفو ةزمهلا مضب رخخأ اهنم عاونأ يف

كلذو ةفصلاو لدعلل فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو
 ىثنا ىرخأل عمج هنأل 

 دمي رخآ اماو . ماللاو فلألاب رخألا هيف لاقي نأ ثنؤملا عمج قح ناكف رياغم ىنعمب ءاخلا حتتفب رخآ

زوو فصولل فرصلا نم عونمم هنكلو هيف لدع الف ءاخللا متتفو ةزمهلا
 ديكوتلا يف لعف اهنمو . لعفلا ن

فراعم اهنأل لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم ةعونمم اهنإف عتبو عصبو عتكو عمج يهو
 ىلإ ةفاضإلا ةينب 

 يف فكتعا : وحن ةفاضإلاو لا نم آدرجم ناكو هنيعب موي رحس هب ديرأ اذإ رحس اهنمو « دكؤملا ريمض

رحسلا نع ةلودعم ةفرعم اهنأل لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم وهف رحس ةعمجلا موي
 لاعف اهنمو « 

علل هيوبيس لاق هفرص نوعنمي مهنإف ميمت ةخل يف ماطقو ماذحك ثنؤمل ًاملع ءافلا حتفب
 نع لدعلاو ةيمل
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 كلذ ىلعو « رسكلا ىلع هنونبي زاجحلا لهأو بنيزك يونعملا ثينأتلاو ةيملعلل دربملا لاقو « ةلعاف
 : رعاشلا لوق

 ماذح تلاق ام لوقلا نإف اهوقدصن ماذسح تلات اذإ 1

 [شقر ةدام] ناسللا يف امك باوصلاو ةيلهاجلا ءارعش دحأ قراط نب ميسدل وه ليق . رفاولا نم تيبلا
 : هلبقو 5 هتأرمأ ماذحو لجعو ةفينح دلاو بعصم نب ميجلل هنأ

 مانملا بيطاطقلا كرتا يلايللا نم تاجعزملا الولف

 . رعاشلا ةارما مسا ماذح 3 لوقلا نم ضام لعف تلاق 3 مونلا مانملا 3 مامحلا هبشي

 ءاقرز اهنأ ءابدألا هيلع يذلاو اهريغ ليقو ءابزلا اهنأ يشاوحلا بابرأ ضعب معز 0١2ليلجلا ةحنم يف لاق

 . فرصتب ها . مايأ ةثالث ةريسم نم رصبت اهنأ اومعز ةماميلا ةكلم تناكو ةماميلا

 . بذكلاب اهومرت الو قدصلل اهوبسنا اهرقدصف

 دمتعملا لوقلا هنأ اوملعاف ًالوق مكل تلاق اذإف لوق نم تركذ دق ام لك يف ةقداص ةأرملا هذه : ىنعملاو
 . لوقت امب نيقيتلاو اهقيدصت مكمزليف هفالخ حصي ال يذلا هب

 ىلع رمف باودلا عقو نم اطقلا هبتناف ماذح موق عبت ودعلا نأ تيبلا اذه ببسو 7'2ليلجلا حتتف يف لاق
 : تدشنأو تجرخف اعطق ًاعطق اهموق

 امانل اليل اطقلا كرت ولف اوريسف اولحتراانموق اي الأ

 5 خلا 55 ماذح تلاق اذإ ١ اهجوز لاق

 .هآ . هقدص رهتشا نمل برضي لائمألا ىرجم تيبلا اذه يرجيو

 لاق تلاق « بصن لحم يف هباوجب بوصنم هطرشل ضفاح نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ م بارعإلا

 رج لحم يف هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم لعاف ماذح ثيناتلل ءاتلاو ضام لعف

 ءافلا نإف « ةيطرشلا اذإ باوج بارعإلا نم اهل لحم ال هلوعفمو هلعافو رمألا لعف ةلمجو هب لوعفم [اه]و لعاف

 . 4 ۱۰۵ ص ١ ج ليقع نبا حرش قيقحتب (۱)

 . ١١ ص يواجرجلل ليقع نبا دهاوش شماهب (۲)
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 نع ةلودعم اهنإف ةرشعلا ىلإ اذكهو عبرمو عابرو ثلثمو ثالثو ىنثمو ءانثو دحومو داحأك

 ءاج لصأو ,ًادحاو ًادحاو اوءاج :داحأ موقلا ءاج لصأف ءةرركم لوصألا ددعلا ظافلأ

 كلا :ًاريدقت امأو .يقابلا يف اذكو .نينثا نينثا اوءاج : ىنثم موقلا
 ڪڪ ئلسصصلا7 ل 2 22 سل

 ةيملعلل فرصلا نم آضيأ هنوعنمي ميمت ينب نإف كموي لبق يذلا مويلا هب ديرأ اذإ سمآ اهنمو

 ءافلا مضب لاعف نزاوم اهنمو « ًاقلطم رسكلا ىلع هنونبي نويزاجحلاو سمألا نع لودعم هنأل لدعلاو

 [ىنثمو] هلوأ مضب [ءانثو] هئلاثو هلوأ حتفب [دحومو] ةزمهلا مضب [داحأك] نيعلاو ميملا حتفب لعفمو

 [عبرمو] هلوأ مضب [عابرو] هيناث نوكسو هثلاثو هلوأ حتفب [ثلثمو] هلوأ مضب [ثالثو] هلوأ حتفب

أ [ةرشعلا ىلإ اذكهو] ةسمخلاك اهيلع داز امو قافتاب ةعومسم ةعبرألاو ثلثم نزوب
 ىلع ةرشعلا عم ي

 عمس امهريغ نأب هوضرتعا ةعبرألا زواجتت ال برعلا نإ ةديبع يبأو هحيحص يف يراخبلا لوقو حصألا

 لاح ةرشعلا ىلإ دحاو نم [لوصألا ددعلا ظافلأ نع ةلودعم] ةروكذملا ةلثمألا يأ [اهنإف] اعمسي ملام

 اذكهو نينثا نينثا نع نالودعم ىنثمو ءانثو دحاو دحاو نع نالودعم دحومو داحأف [ةرركم] اهنوك

نأ ًارركم ىنعملا ناك اذإ اميف لصألاو اهظفل نود رركي اهانعم نأ كلذ اهلصأ نأ ىلع ليلدلاو
 نوكي 

 ءاج لصأف] اذكهو ةثالث ةثالثو نانثا نانثاو دحاو دحاو رركم ظفل اهلصأ نأ ملعف ارركم ًاضيأ ظفللا

 نوني ملو هرخآ حتف هبصن ةمالعو موقلا نم لاح داحا لعاف موقلا ضام لعف ءاج هبارعإو [داحأ موقلا

 داحا ىلإ دحاو نع لدعف نيقرفتم يأ [ًادحاو ًادحاو اوءاج] لدعلاو ةفصلل فرصلا نم عونمم هنأل

 ةردقم ةحتفب ىنثم يف بصنلا نأ ريغ هلبق يذلا بارعإك هبارعإو [ىنثم موقلا ءاج لصأو] ظفلل افيفخت

 يف اذكو نينثا نيئثا اوءاج] روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع
 اوءاج لصاف [يقابلا

 عنم ريغ ليلد لدي ال ناب [ًاريدقت] لصألا نع جورخلا نوكي نأ [امإو] اذكهو ةثالث ةثالث اوءاج ثالث

هيف نكي ملو فرصنم ريغ دجو امل هنأ الإ مسإلا كلذ يف لدعلا دوجو ىلع فرصلا
 اوردق ةيملعلا الإ 

 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف لاق تلاق نإ ربخ لوصوم مسا [ام] « اهمسا لوقلا « بصنو ديكوت فرح نإ ةيليلعت

حم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم لعاف ماذح
 ريدم دئاعلاو بارعإلا نم اهل ل

 . ماذح هتلاق ام ريدقتلاو لاقب بوصنم فوذحم

اوقلا ليلدب ميملا رسكب امهيف ىوري نيعضوملا يف ماذح نأ هيف دهاشلا
 لعاف يهو ةيناثلا ةملكلا يف يف

نكي مل املف ًعوفرم الإ نوكي ال ةاحنلا دنع لعافلاو اعيمج نيعضوملا يف
 هناب مزج ظفللا يف ًاعوفرم انهه 

 . فرصتب ها . نييزاجحلا ةغل هذهو آينبم هنوك ىنعم اذهو لحملا يف عوفرم

ق حرش قيقحتب ىدهلا ليبس «نيدلا ييحم دمحم )١1(
 1ط » 1۸ ص ىدنلا رط
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 سيلو فرصلا نم ةعونم تعمس امل اهنإف ءلحزو رفزو رمعك لعف نزو ىلع يتلا مالعألاك
 .لحاز نعو رفاز نعو رماع نع ةلودعم اهنأو لدعلا اهيف اوردق ةيملعلا ريغ ةرهاظ ةلع اهيف

 فلألاب ثينأتلاف ىنعملاب ثينأتو ءاتلاب ثينأتو فلألاب ثينأت : : ماسقأ ةثالث لع وهف ثينأتلا 7

 ةدودمم تناك وأ «ىركذو ىضرمو لبحك ةروصقم فلألا تناك ءاوس ًاقلطم فرصلا عمي
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 هيناث حتفو هلوأ مضب [لعف نزو ىلع يتلا مالعألاك] كلذو مارخنإلا نع مهتدعاقل اظفح لدعلا هيف

 يفوكلا ليذه نم رفز دلاخ يبأ مامإلا ىلع ملع [رفزو] لصألا ي ع شيل امه وو ا رک
 ء ةعباسلا ءامسلا يف بكوك ىلع ملع [لحزو] ةئامو نيسمخ ةنس هللا همحر تام ةفينح يبا بحاص

 مالعألا نم ءاج امم اهوحنو ةروكذملا مالعألا يأ [تعمس امل اهنإف] دعب يأ لحز هنأل كلذب يمس

 ةلودعملا مالعألا نم برعلا نم عمس ام ةلمجو [فرصلا نم ةعونمم] مشجو حزقو حمجك اهنزو ىلع

 مثقو غلبو لبهو فلدو أجمو مصعو رضمو مشجنو عزقو حمتجو ةروكذملا ةثالثلا رشع ةعبرأ ًاريدقت

 اهب تقطن يأ تعمس يتلا ءامسألا هذهف لعفأ نع لودعم هنإف ريخألا الإ لعاف نع ةلودعم اهلكو لعثو

 لدعلا نكمأو فرصلا حب لقتال يهو [ةيملعلا ريغ ةرهاظ ةلع اهيف سيلو] ةفرصنم ريغ برعلا

 ردغك لدعلا اهيف رثك دق لعف ةغيص نا عم لقنلا مالعألا يف بلاغلا نآل [لدعلا اهيف او ردق] هريغ نود

 نع] رفزو [رماع نع] رمعف ًابلاغ لعاف نع [ةلودعم اهنأو] قساف نع لودعم قسفو رداغ نع لودعم
 لحزو رفزو رمع فالخب تاركنلا داحآلا يف ةتباث الحازو ًارفازو ًارماع نأل [لحاز نع] لحزو [رفاز

 وحن ةروصقملا يأ [فلألاب ثينأت] لوألا [ماسقأ ةثالث ىلع وهف] فرصلا نم عناملا [ثينأتلا امأو]

 ثلاثلا [و] ةحلطو ةزمح وحن قوف نم ةانثملا [ءاتلاب ثينأت] يناثلا [و] ءارحص وحن ةدودمملا وأ ىلبح

 ةمطاف : : وحن ةدحاو ةملك يف ىنعملاو ظفللاب ثينأتلا عمتجي دقو داعسو بنيز : وحن [ىنعملاب ثينأت]

 ةفرعم مأ ةركن ناك ءاوس يأ [اقلطم] هيف يه ام فرص عنمب لقتسي يأ [فرصلا عنمي فلألاب ثينتلاف]

 دعب زمه الب [ىركذو ىضرمو ىلبحك ةروصقم فلألا تناك ءاوس] ةفص مأ امسا اعمج مأ ًادرفم

 رورجم رهو ءابلاب رورجم ىلبحو رورجمو راج ىلبحب . ىلبحب تررم : وحن بارعإ ىف لوقتف فلألا

 نيتلع ماقم موقت ةلع فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو

 لوقتف فلألا دعب ةزمهب [ءايركزو ءارمحو ءارحصك ةدودمم تناك وأ] ةروصقملا ثيناعلا فلا يهو

 رورجم وهو ءابلاب رورجم ءارحص رج فرح ءابلا رورجمو راج ءارحصب تررم : وحن بارعإ يف

 نيتلعلا ماقم موقت ةلع فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل a نك بادكشلا و اعو

 عنمت اهنأ ىلإ ةراشإلل ةددعتم ةلثمأب فلألاب ثينأتلل فنصملا لثم امنإو ةدودمملا ثينأتلا فلآ يهو

 ىضرمك ًاعمجوأ ةلثمألا هذهك ادرفم مأ ءايركزك ةفرعم وأ ءارحصو ىركذك ناك ةركن هيف يه ام ف ر.
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 اهدحو فرصلا عنق اهنم ةدحاو لك نيتللا نيتلعلا نم ةيناثلا ةلعلا يه ةلعلا هذهو . ءايشأو

 ركذمل ًاملع ناك ءاوس ةيملعلا عم فرصلا عنميف :ءاتلاب ثينأتلا امأو .نيتلعلا ماقم موقتف

 ةيملعلا عم عنميف ءاتلاب ثينأتلاك :وهف يونعملا ثينأتلا امأو ,ةمطافك ثنؤمل وأ «ةحلطك

 . ءرقسك طسولا كرحم ايثالث وأ ءداعسك فرحأ ةثالث ىلع ادئاز مسالا نوكي نأ طرشب نكل

 ةنيدملاب لبج ءارلا ثيلثتب ىوضر ةروصقملا فلآلاب ثنؤملا نمو ىلبحك ةفص وأ مدقت امك ًامسا

شا عمج هنأ ءارفلا معزو واولاب امسو هيوبيس لاق امك هلصأ نأل ءامسأ ةدودمملا فلألابو « ةفيرشلا
 

 يلصألا ثيناتلاو ةيملعلل ركذمل املع ناك نإو يونعملا ثيناتلاو ةيملعلل ثنؤمل ًاملع ناك اذإ هعئمف

لل اهلبق امع اهرخأ امنإو [ءايشأو] هلوقب فنصملا هركذ ام كلذ نمو هنع ًالوقنم هنوكل ًارظن
 اهيف فالخ

 نيتزمه عامتجا اوهرك ءارمحك ءايش اهلصأ نأل هيوبيس بهذم وه فلألاب ثنؤملاب اهقاحسلإ نم هركذامو

 ينعي [ةلعلا هذهو] ءاعفل ةنزب ءايشأ اولاقف ءافلا لحم ىلإ ىلوألا ةزمهلا يهو ماللا اولقتف فلأ امهنيب

 عئمت امهنم ةدحاو لك نيتللا نيتلعلا نم ةيناثلا ةلعلا يه] ةدودمملا وأ ةروصقملا فلألاب ثينأتلا كلذب

 عنمب لقتست لب ىرخأ ةلع ىلإ اهعم جاتحت الف [اهدحو فرصلا
 كلذو [نيتلعلا ماقم موقتف] فرصلا

نم اهفذح حصي ال ثيحب هيف يه امل اهموزلو ةيظفل ةلع اهسفن يف اهنأل
 ةيونعم ىرخا ةلع ةلزنمب لاحب ه

 طرتشا اذهلو ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلل الإ عضوت مل اهنأل لاوزلل ةضرعم اهنإف ثينأتلا ءات فالخب

 عنميف] يظفللا ثيناتلا هل لاقيو [ءاتلاب ثينأتلا امأو] مزلت نأ لجأل ةيملعلا اهعم فرصلا عنمل

 ذئنيح ثيناتلا ريصيل آملع هيلع تلخد يذلا مسالا ناك اذإ يأ [ةيملعلا عم] هيف يه امل [فرصلا

 عنم ىلع ىوقي الف لاوزلا ضرعم يف ةيملعلا نودب هنأل مزال
 هنيصحتل هيف ةيملعلا طرتشاف فرصلا

 ةمئاق ةأرماب تررم كلوق يف ةمئاقو ةزمح : وحن ءاتلا لزت مل ركذم هب يمس ول ىتح- لاوزلا نع

 ول كنأل لاوزلل ضرعم هثينأت نأل ثينأتلاو ةفصلا هيف ناك نإو قرصتم
 تررم لوقت ًاركذم هب تفصو

 ناك ءاوس [ةمطافك ثنؤمل وأ ةحلطك ركذمل ًاملع] ءاتلاب ثنؤم وه ام يأ [ناك ءاوس] مئاق لجرب

وك وهو [يونعملا ثينأتلا امأو] اهيلع دئاز ريغ وأ فرحأ ةثالث ىلع ًادئاز هنكاس مأ طسولا كرحتم
 ن

 ةدودمملا ثيناتلا فلاو ءاتلا يهو « ثالثلا ثيناتلا تامالع ىدحإ نع ًايلاخ ثنؤمل ًاعوضوم مسالا

 : ءايلا حتفب [عنميف] لاق اذهلو هيف ةيملعلا طارتشا يف [ءاتلاب ثينأتلاك وهف] ةروصقملا ثينأتلا فلأو

 جاو هفرص عنم ربصي ال [نكل] لاوزلا نع هثينأت نصحت اهنأل [ةيملعلا عم] فرصلا مسالا عنمي يأ

ب [داعسك فرحأ ةثالث ىلع آدئاز مسالا نوكي نأ طرشب] الإ
 ميرمو بنيز هلثمو ةارمال آملع هلوأ مض

 نم هقاقتشاو منهج قابط نم ةقبطل الع [رقسك طسولا كرحم ًايثالث وأ] ءاتلا ماقم عبارلا فرحلا مايقل

 فرصلا نم عونمم هنإف ىظل اهلثمو رحلا وهو روقاسلا
 مئاق طسولا رحت نأل يونعملا ثينأتلاو ةيملعلل

كاس فالخب هفرص عنم بجوف مسالا لقثف عبارلا فرحلا ماقم
 ةفخلا بجوي هنوكس نإف دنهك طسولا ن
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 نكي مل نإف ..ديزب ةأرما تيمس اذإ امك ثنؤملا ىلإ ركذملا نم ًالوقنم وأ «روجك ًايمجعأ وأ
 ةيملعلا هب دارملاف فيرعتلا امأو ,نسحألا وهو هكرتو فرصلا زاج دعدو دنهك كلذ نم ءيش

 «ثينأتلا عمو ء«رفزو رمعك لدعلا عمو «دیزیو دمحأك لعفلا نزو عم فرصلا عينمو

 بيكرتلا امأو .يتأبس امك ةمجعلا عمو .ناثعك نونلاو فلألا عمو «يجزملا بيكرتلا عمو
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 نكاس ًآيئالث [وأ] برعلا ناسل يف ةمجعلاب لقثلا لول سرافب دلب مسا واولا نوكسو ميجلا مضب
 لقث هل لصح ثنؤملا ىلإ هلقنب هنإف [ديزب ةأرما تيمس اذإ امك ثنؤملا ىلإ ركذملا نم ًالوقنم] طسولا

 نكاس آيثالث آيونعم آثنؤم ناك نأب [كلذ نم ءيش نكي مل نإف] فرصلا نم عنمف ظفللا ةفخ لداع

 ًارظن [فرصلا زاج دعدو دنهك] آثنؤم لصألا يف ناك نأب ركذملا نم ًالوقنم الو يمجعأ ريغ طسولا

 ةيملعلا نيتلعلا دوجول ًآرظن [هكرت] زاج [و] نيتلعلا ىدحإ لقث مواقف نواب لا ق ىلإ

 ثنؤملا ناك نإو نيتلعلا ءاغلإ نع ًايشاحت روهمجلا دنع [نسحألا] فرصلا كرت يا [وهو] ثيناتلاو

 ناك نإف لصألا ثنؤمب ركذم يمس اذإو حجرأ عنملاو ًاضيأ ناهجولا هيف زاج آملع ديك آيئانث يونعملا
 نإو نيتحراجلا مسا نم نيلوقنم نيملع مدقو نيعك هكرحتم مأ طسولا نكاس ناك ءاوس فرص آيئالث

 ةيملعلا ىوس ببس اهيف رهظي ال يتلا نادلبلاو لئابقلا ءامسأ امأو « عنم بنيزك ةثالثلا ىلع آدئاز ناك

 ءيش هيف عمسي ملام اهنمو نارمألا هيف عمس ام اهنمو هفارصنا عمسام اهنمو هفارصنا مدع عمس ام اهنمق

 وا يحلا مسا اهنأ رابتعاب فارصنالاو ةعقبلا وأ ةيرقلا وأ ةليبقلا مسا اهنأ رابتعاب فارصنالا مدعف

 تارمضملا فيرعت نآل [ةيملعلا] انه [هب دارملاف] فرصلا عنم يف ربتعملا [فيرعتلا امأو] ناكملا
 فيرعتلاو تابرعملا ماكحا نم فرصلا عنمو تاينبملا يف الإ دجوي ال تالوصوملاو ةراشإلا ءاجساو

 ملف فرصلا عنمل ًابيس اهنوك ذئنيح روصتي الف همكح يف وأ ًاقرصنم فرصنملا ريغ لعجي ةفاضإلاو لأب

 دمحأك لعفلا نزو عم] مسا يف تعمتجا اذإ [فرصلا] ةيملعلا يأ [عنمتو] ةيملعلاب فيرعتلا الإ قبي
 ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم ديزيو دمحأب تررم : رحن يف امهنم لكف [ديزيو

 لكف [رفزو رمعك لدعلا عمو] لعفلا نزوو ةيملعلا امهو ناتيعرف ناتلع فرصلا نم هل عناملاو فرصني

 ةيملعلل فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم رفزو رمعب ترن وحن یا

 امك هعم نيعتت لب [يجزملا بيكرتلا عمو] كلذ نايب مدقت امك فلألا ريغب [ثيناتلا عمو] لدعلاو

 ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم نامثع نامثعب تررم : وحن يف لوقتف [نامثعك نونلاو فلألا عمو] يتأيس

 امك] اهعم نيعتت لب [ةمجعلا عمو] نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةياج

 داضتلا نم امهنيب امل ناعمتجي ال امهنأل اهعم فرصلا ةيملعلا عنمت الف ةقصلا اماو ‹ كلذ نايب [يتايس

 هب دارملاف] فرصلا عنم يف ربتعملا [بيكرتلا امأو] ناركسو رمحأك ةركن الإ نوكت ال ةفصلا نأل
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 . ةيملعلا عم الإ فرصلا عنمب الو «تومرضحو كبلعبك هيو رسيغب موتخملا ي ىجزملا بيكرتلا

 ANAS ..... ةيملعلا عم فرصلا ناعئميف ناتدئازلا نونلاو فلألا امأو

 بيكرتلا جرخف ثينأتلا ءات ةلزنم امهيناث لزنم ًادحاو آمسا نيمسا لعج رهو [يجزملا بيكرتلا

 حلصت الف ًافرصنم فرصنملا ريغ لعجت ةفاضإلا نأل امهوحنو هللا ديعو سيقلا ءىرماك يناضإالا

 نم دانسإلا ىلع ةلمتشملا مالعألا نأل اهانرق باشو آرش طبأتك يدانسإلا بيكرتلاو فرصلا عنمل ًاببس

 فنصملا ديق مث . ةيملعلا لبق هيلع ناك ام ىلع ظفللا ىكحي اذهلو حصألا ىلع تاينبملا ليبق

 [كبلعبك ] كلذو [هيو ريغب موتخملا] هلوقب فرصلا عنمل ةلع نوكي نأ حلصي يذلا يجزملا بيكرتلا
 ًاعونمم آدحاو امسا العج مث ةدلبلا هذه بحاص مسا كبو منص وهو لعب نم بكرم ةدلب ىلع ًاملع

 تومو رضح نم بكرم نميلا نم رطقل ملعوهو [توم رضحو] يجزملا بيكرتلاو ةيملعلل فرصلا نم
 + هنمريخألا ءزجلا ىلع بارعإلا نوكيو بيكرتلاو ةيملعلل فرصلا نم ًاعونمم آدحاو امسا العج مث

 لتعم هرخآ ناك نإف نيروكذملا نيلاثملاك ًانون الو ًالتعم نكي مل اذإ هرخآ حتفيف لوألا ءزجلا امأو

 ناتغل هيوب موتخملا ريغلا يجزملا بكرملا يف عمس دقو امهيف نكسيف ةناجنذابك نون وأ یری

 يناثلا رجيو لماوعلا بسحب لوألا برعيف يناثلل لوألا ةفاضإو حتفلا ىلع نيءزجلا ءانب نايرخأ

 يجزملا بكرملا امأو ٠ عنتميف زمره مار يف ةمجعلاك رخآ منام هيف نكي مل ام افورصم ةفاضإلاب

 زوجيو « عمس دق هنأل هفرص عنم زوجيو رهشألا ىلع رسكلا ىلع يلبم هنإف هيوبيسك هيوب موتخملا
 نوثدحملاو توص مسا هنأل يناثلا ىنبيو لماوعلا بسحب لوألا برعيف يناثلل هنم لوألا ءزجلا ةفاضإ

 ءاتلابو اهدعب ام حتفو اهلبق ام مضو واولا نوكسب هيورضحو هيوتسردو هيوطفنو هيومح يف نولوقي

 . ةيسرافلا ةغلل قفاوملا وهو فرصلا نم ًاعونمم
 وه : : وحن فورظلاو رشع ةسمخك دادعألا نم بكر ام هيوب موتخملاب يهكافلا قحللأ : هيبلت]

 نإف يأ : ًاضيأ تاينبملا ليبق نم هلك كلذ نإف تيب تيب يراج : ل

 دنع مزلي هنإف كلذ نم ءيشب يمس اذإ : ءاقنع نبا لاق . اينبم هلاح ىلع يقب كلذ نم ء يشب يمس

 : ليقو نسحأ وهو : ليق . ًاينبم هبيكرت ىلع هءاقب هريغ زاجأو نيفياضتملا بارعإ هبارعإو هكف هيوبيس
 [ةيملعلا عم الإ فرصلا] روكذملا بيكرتلا يأ [عنمي الو] ىهتنا هفرص عنم مهضعب زاجأو بجاو لب

 نوكي الف لاوزلا ضرعم يف وهف اهعم نكي مل اذإ ام فالخب « فرصلا عنم ىلع ىوقيف مزال اهعم هنأل

 ةدايزلا فورح نم امهنوكل ليقو ةملكلا ةينب لصأ ىلع امهتدايزل [ناتدئازلا نوتلاو فلألا امأو] آربتعم

 ءات لوخد عانتما ثيح نم ثينأتلا يفلأب ذئنيح امههبش ققحتل [ةيملعلا عم فرصلا] مسالا [ناعئميف]

 ؤلؤللا راغصل مسا ناجرمو تبنل مسا نادعس : وحن ًاملع مسالا نكي مل اذإ ام فالخب امهيلع ثينأتلا

 هتدعب ءاتلا ازم تاخد اذإ ناجح اف لاق: « هيلع ءاتلا لوخد عنتمي ال هنإف سوماقلا يف امك
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 نم ةملكلا نوكت نأ :اهب دارملاف ةمجعلا امأو ,ناركسك ةفصلا عمو «ناثعو نارمعك

 دمحم :ةعبرأ الإ ةيمجعأ ءايبنألا ءامسأ عيجو مقل ا لمار محار ا عاضوأ

 ا ا ا «نيعمجأ مهيلع هللا ىلص دوهو بيعشو حلاصو

 نيلاثملاب راشأ [نامثعو نارمعك] هلوقب كلذ نم فرصني ال امل لثم مث . فرصنيف لعفلا هبش نع
 يفو اهيف نوكت لب ءافلا حتفب نالعف نزوب صتخت ال مالعألا يف نونلاو فلألا ةدايز نأ ىلإ نيروكذملا

 وه امب اهنم صتخت نونلاو فلألا ةدايز نإف ةفصلا فالخب هروسكم وأ لوألا مومضم وه امم اهريغ
 ةيملعلل فرصلا نم نيعونمم نامثعو نارمع : وحن نوكيف ذئنيحو يتأيس امك ءافلا حتفب نالعف نزوب
 ناك نإف ةثالثلا ةلثمألا هذهك نيفرح نم رثكأ امهلبق نوكي نأ امهتدايز ةمالعو نونلاو فلألا ةدايزو
 فعضملا مسالاو ناتدئازف فيعضتلا ةلاصأ تردق نإ نارابتعا كلف فعضم امهيناث نافرح امهلبق
 نم هتلعج نإ ناسحك كلذو فرصنم فعضملا مسالاو ةيلصأ نونلاف هتدايز وأ فرصلا نم عونمم
 نم هتلعج نإ نايح اذكو فرصنيف لاعف هنزوف نسحلا نم هتلعج نإو فرصني الف نالعف هنزوف سحلا

 نأ طرشب [ةفصلا عم] فرصلا ناعنمي [و] فرصنا كالهلا نم يأ : نيحلا نم وأ فرصني الف ةايحلا
 هثنؤم نأل وأ ىلاعت همسال نمحرك هل ثنؤم ال هنآل امإ ثينأتلا ءات لبقت ال نأو ءافلا حتفب نالعف نزوب نوكي
 نولوقيف ءاتلاب ناركس باب ثنؤت دسأ ونبو یشطعو ىركس هثنؤم نإف ناشطعو عناركسك] ىلعف
 ةملكلا نوكت نأ اه دارملاف] فرصلا نم نامل [ةمجعلا امأو] يبق وهو فصتيف ةناشطعو ةناركس

 وأ مورلا وأ سرفلا عاضوأ نم تناك ءاوس [ةيمحعلا] عاضوألا نم نوكت ناب برعلا ريغ [عاضوأ نم

 نع اهجورخبو اهل ةمئألا لقتب ةملكلا ةمجع فرعتو كلذ ريغ وأ ربربلا وأ ةشبحلا وأ جنرفإلا وأ لا

 نأبو يبرعلا ناسللا يف لمعتسم ريغ نزولا اذه لثم ناف « مسيربإ : وحن ةيبرعلا ءامسألا نازوأ

 ميجلا وأ « ناجلوص : وحن داصلاو ميجلاك : برعلا مالك يف عمتجي ال ام فورحلا نم اهيف عمتجي
 جذاس : وحن لاذلاو نيسلا هيف نوكت وأ ء ةجركس : وحن فاكلاو ميجلا وأ ‹ قينجنم : ا

 نأل زدنهم : وحن لاد اهلبق ياز هرخآ وأ ‹« سجرن : وحن ءار اهدعب نون هلوأ يف نوكي وأ « ذاتسأو

 فورحو « يعابر وأ يسامخ وهو ةقالذلا فورح نم ًايراع نوكي نأب وأ ةيبرع ةملك يف نوكي ال كلذ

 ليعمسإو عيه اربإك] لفتب زم كلوق اهغمجي ءابلاو ماللاو نونلاو ميملاو ءارلاو ءاقلا يهو : ةتس ةقالذلا

 تاولص [ءايبنألا ءامسأ] أدتبم عفرلاب [عيمجو] ةمجعلاو ةيمل ةيملعلل فرصلا نم ةعونمم اهنإف [قحسإو

 ةيمجعأ ءايبنألا ءامسأ عيمج تناك امنإو < ًادتبملا ربخ عفرلاب [ةيمحجعأ] نيعمجأ مهيلع همالسو هللا

 ملسو [هّللا ىلص دوهو بيعشو حلاصو دمحم] : مهو < اهنم [ةعب رأ الإ] برعلا ريغ عاضوأ نماهنأل

 ثيشو طولو حون فرصلا يف اذهب قحلأو تفرص اذهلو ةيبرع ةعبرألا هذه نإف [نيعمجأ مهيلع]

 : لاق نم اهمظنو . هلمش نص كلوق اهعمجيو < يتأيس امك اهتفخل
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 ادئاز نوكي نأو ءهوحنو ماب فرص كلذلو ةيمجعلا يف الع مسالا نوكي نأ اهيف طرتشيو
 د ها ا و ا لا ةثالثلا ىلع

 دشنتي نم بارعإ يف فرصلااهل ةعبس نييبنلا ءامسأ نإ الأ

 دمحم يبنلاو طولو بيعش حلاصو دوه مث حونو ثيشف

 ةمجعلاو ةيملعلل فرصلا نم ًاعونمم نوكيف ىسوم ةيمجعأ ءايبنألا ءامسأ عيمجو هلوق لمشو

 يف بهذو , فاشكلا يف يرشخمزلا مزج هبو « متاخك لعاف نزو ىلع رزآك ايمجعأ نوكيف مدآو

 ريزع يف فلتخاو . لعفلا نزوو ةيملعلا فرصلا نم هل عناملاو لعفأ نزو ىلع يبرع هنأ ىلإ لصفملا

 فرصنم ريغ هلعج هنوني مل نم هللا نبا ريزع : ىلاعت هلوق ىلع مالكلا يف فاشكلا يف لاقف

 لعف نم لوقنم ملع هنأ ىلع نيلوق عسيلا يف نيمسلا ىكحو آيبرع هلعج هفرص نمو ةمجعلاو ةيملعمل
 هفرصلا نم بتم ةكئالملا ءامسأ نأ مهضعب ركذو 5 ةدئاز هيف لأو يمجعأ مسا هنأ يناثلاو عاصم

 جوجأمو جوجأيو ناماهو نوراقو نوعرف ةيمجعلا مالعألا نمو « ريكنو ركنمو ناوضرو كلام ةعبرأ الإ

 مصاع ةءارق ىلعو ةعبسلا ءارقلا نم امصاع ادع نم وهو زمه ريغب امهأرق نم ةءارق ىلع
 نانوكي زمهلاب

 ةيملعلل هتءارق يف ًاضيأ نيفرصنم ريغ |مهنكلو هتدشو هدقوت وهو رحلا جوا نم ذئنيح امهقاقتشال نييب رع

م ةمجعلا نوك يف يأ اهيف [طرتشيو] نيتليبقلل نيمسا العج امهنأل ثينأتلاو
 فرصلا عنم يف ةرثؤ

 ةققحتم ةمجعلا نوكت نأب يأ [ةيمجعلا يف ًاملع] ةمجعلا هيف يذلا [مسالا نوكي نأ] امهدحأ نارمأ

 ىلإ مجعلا ةغل نم برعلا هتلقن نأب آمكح وأ ميهاربإك ةقيقح امإ | مجعلا ةغل يف ملعلا نمض يف

مسا مورلا ةغل يف ناك هنإف نولاقك لقنلا لبق هيف فرصت ريغ نم ةيملعلا
 هب ىمس ديجلا ىنعمب سنج 

 املع ناك هنأكف برعلا هيف فرصتت نأ لبق هتءارق ةدوجل ىسيع ةياور عفان
 [كالاو] ةيمجعلا ةغللا يف

 مف يف لمجت ةلآل مسا وهو [ماجل فرص] ةيمجعلا يف الع يمجعألا مسالا نوك طارتشال يأ
 برعلا هيف تفرصت ةيمجعلا يف هتيملع مدعل هنأل E [هوحنو] سرفلا

 هتيملع مدعل ًافرصنم ناكل صخشل ًاملع لعج ول ىتح لأب فيرعتلاو ةفاضالاب
 هتلمعتساو ةيمجعلا يف

 هتركذ اممو « لقنلا دعب ةثراط هتيملعف لقنلا ءادتبا يف ملع ريغ برعلا
 يف ةمجعلا ريث ريثات طرش نأ ملعي

يمجعلا يف ملع ريغ ناك نإو « « آملع اهتفل ىلإ هلقن ءادتبا نم برعلا هلمعتست نأ فرصلا عنم
 اذهو ة

 مالكو ءاقنع نب نباو يهكافلا هحجروروهمجلا ىلإ مهضعب هسنو هباحصأو نيبولشلا هيلع ىشم يذلا وه

لإ كلذك برعلا هتلقنف املع هتلمعتسا مجعلا نوكت نأ طارتشا ىلإ | ءىموي فنصملا
 الب اهمالك ى

ا امهنأل نافورصم رادنبو نولاقف هيلعو هيوبيس مالك رهاظ هنإ | ليق دقو « فرصت
 ةغل يف سنج امس

يملع الإ امهلمعتست مل برعلا نأل ناعونمم لوألا ىلعو , مجعلا
 ىلع ًدئاز نوكي نأ] امهيناث [و] ن

يقث ذئنيح ريصي مسالا نأل ميهاربإك فرحأ ةثالث ىلع يأ [ةثالثلا
 مل كلذ ىلع آدئاز نكي ملولف « « ال
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 يف مدقت اك لدعلا :ءايشأ ةثالث عم فرصلا عنمتف ةفصلا امأو .طولو حون فرص كلذلو

 ءافلا حتفب نالعف نزو ىلع ةفصلا نوكت نأ طرشب نونلاو فلألا عمو 2ثالثو ىنئم

 فرصنم نامدن :وحنو ىركس هلنؤم نإف ناركس :وحن «ةنالعف نزو ىلع هثنؤم نوكي الو

 A نأ طرشب لعفلا نزو عمو ةمدانملا نم ناك نإ ةنامدن هئنؤم نأل

 يمجعأ مسا امهنم الك نأ عم [طولو حون فرص كلذلو] نيببسلا دحأ ضراعت لئنيح هتفخ نأل عنمي

 ةققحم ريغ فيعض ببس ةمجعلا نأل امهفرص بجو امنإو ًاملع اهتغل ىلإ هلقن دعب برعلا هتلمعتسا
 دنع طسولا كرحملا يثالثلا ةثالثلا ىلع دئازلاكو مسالا ةفخ عم اهرابتعا زجي ملف مسالا يف دوجولا
 رثؤت الف فيعض ببس ةمجعلا نأل هابأي ةاحنلا رثكأ مالكو ركب رايد يف نصح ملع رتشك بجاحلا نبا
 عنم يف ةربتعملا [ةفصلا امأو] لوطلا ىلع مجعلا مالك عضوو فيفخ يئالثلا نأل ًاقلطم يئالثلا يف
 ىلع لاد هناف رمحاك دوصقملا وه نيعم ىنعم رابتعاب ةمهبم تاذ ىلع الاد مسالا نوك وهو فرصلا

 هيف يه اميف ةيلصأ نوكت نأ فرصلا عنم يف اهطرشو « ا دوصقملا جملا رابعا اعاد

 لضفأك هيف ةيقاب تناك ءاوس عضولا لصأ يف هل ةتباث نوكت وأ ثالثو ىنثمك آفصو الإ لمعتست مل نأب

 وأ داوس وأ ةمهد هيف ام لكل تافص لصألا يف اهنإف « « عرجأو حطبأو دوسأو مهدأك ال مأ ناركسو

 ناكملاو عستملا ناكملاو ةيحلاو ديقلاب تصتخا مث ءاوتسالا وهو عرج وا عاستالا وهو حاطبلا

 ًارظن امسا تناك نإو « اهعنم بجيف ةيمسالا اهيلع تبلغو ًائيش تبني ال يذلا لمرلا يذ يوتسملا

 عبرأ ةوسنب تررمو ليلذ يأ بنرأ لجرك ةيفصولا هيف تضرعو امسا عضو ام فالخب اهلصأ ىلإ
 [ىنثم يف مدقت امك لدعلا] عم لوألا [ءايشأ ةثالث عم فرصلا] ةفصلا يأ [عنمتف] هفرص بجيف
 ددعلا نع لدعلل فرصلا نم ناعونمم امهف ةثالث ةثالث نع لودسملا [ثالثو] نينثا نينثا نع لودعملا

 عم] يناثلا [و] هل ةمزال ةيفصولاف ًافصو الإ لمعتسي مل رركملا اذه نأل « ةيلصألاةفصلاو رركملا

 نم ءافلا مومضم نأل [ءافلا حتفب نالعف نزو ىلع ةفصلا نوكت نأ طرشب] نيتدئازلا [نونلاو فلألا
 تافصلا يف دجوي مل ءافلا روسكمو آعطق افرصنم نوكيف ءاتلا لوخدب ةنايرع هئنؤم نايرعك تافصلا

 ءاوس ذئنيح ثينأتل يفلال نونلاو فلألا ةهباشم ققحتل [ةنالعف نزو ىلع] نالعف يأ [هثنؤم نوكي الوز
 : وحن ًالصأ ثنؤم هل نكي ملوأ ةناركس ال [ىركس هئنؤم نإف ناركس : وحن] ىلعف ىلع هئنؤم ناك
 دوجو نأل ىلعف ىلع ثنؤم هل نكي مل نإو نونلاو فلألا ةدايزو ةفصلل فرصلا نم عونمم هنإف نمحر

 [تامدت : وحنو] تاذلاب طرش وه يذلا ةنالعف ءافتنال آمزلتسم هنوكل لب تاذلاب اطرش سيل ىلعف

 2 تارعلا يف [ةمدانملا نم] ميدن ىنعمب نامدن [ناك نإ] ءاتلاب [ةنامدن هثنؤم نأل] فالح الب فرصنم

 ريخف مدنلا نم مدانلا ىنعمب ناك اذإ امأو « بارشلا ىلع هسلاج ًامادنو ةمدانم همدان : سوماقلا يفو

 نأ ا لعفلا نزو عم] ثلاثلا [و] ةنامدن ال ىمدن ذئنيح هئنؤم نأل طرشلا دوجول اقافتا فرصنم
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 لمرأ وحنو .ءارمج هلئؤم نإف رمحأ وحن ءاتلا هئنوم نوكي ال نأو لعفأ درو ىلع نوكت

 ًاريراوقو السالسإ» عفان ةءارقك بسانتلل فرصنلا بغ فرص زوجيو ةلمرأ هلئؤم نأل فرصنم

 EE AES SS E نا RAE .ةرورضللو «ريراوق

 لميجأو لضيفأك اليلق لعيفأ نزوب وأ ىمعأو حطبأو لضفأك ًابلاغ [لعفأ نزو ىلع] ةفصلا [نوكت

 رمكأك الصأ هل ثنؤم ال هنأل امإ ءاتلاب[هثنؤم نوكي ال نأو] رطيب عراضم رطيبأ نزوب امهنإف نارغصم

 لضفأ : وحن هلوأ مضب ىلعف ىلع ثنؤم هل وأ خافتنا هتيصخب نملردآو ركذلا سأر يهو ةرمكلا ميظعل

 نإف] لعفلا نزوو ةفصلل فرصنم ريغ هنإف [رمحأ : وحن] هلوأ حتفب ءالعف ىلع وأ ىلضف هثنؤم نإف
 ثينأتلا ءات لبقي [هثنؤم نأل] شفخألل افالخ [فرصنم لمرأ : وحنو] ةدودمم ةزمهب [ءارمح هئنؤم

 لمرأ لجرو سوماقلا لوق هديفي امك ةجاتحملا ىلع قلطت دقو اهل جوز ال نم يهو [ةلمرأ] هيف لاقيف
 فرصنملا مكح يف هلعج يأ [فرصنملا ريغ فرص زوجيو] ىهتنا ةنيكسم وأ ةجاتحم ةلمرأ ةأرماو

 موقت ةدحاو وأ ناتلع هيف ام وه فرصني ال ام نآل ةقيقح ًافرصنم هلعج ال هيلع نيونتلاو ةرسكلا لاخدإب

 نيبو هنيب ةبسانملا لصحتل يأ [بسانتلل] امهنع مسالا ولخ مزلي ال نيونتلاو ةوسكلا لاخخدإبو امهماقم

 [4السالسإ» عفان ةءارقك] مهدنع مهم رمأ تاملكلا يف ةبسانملا ةياعر نإف امهعامتجا دنع فرصنملا

 فرص « امهنيونتب [هأريراوق ًاريراوقو»] ًاریعسو ًالالغأ وه يذلا فرصنملل هتبحاصمل نيونتلاب
 امك افلا هنيونت بلقب هيلع فقويل فرصف ةيآلا رخآ هنأل لوألا فرصو « لوألل هتبحاصمل امهنم يناثلا

 . ناكل ًاربخ نوكي نأ امهدحأ : نيهجو لوألا بصن يف ءاقبلا وبأ زاجأو ‹ تايآلا رئاس رخآ يف

 الإ نزولا ميقتسي ال نأب امإ رعشلا نزو ةرورضل يأ [ةرو رضللو] ةمات ناكف لاح نوكي نأ يناثلاو

 : رعاشلا لوق يف امك نيونتلاب
 يلجرم كنإ تاليولا كل تلاقف ةزينع ردخ ردخلا تلخد مويو

 يلجرم كنإ تالسيولا كل تلاقف ةزيئع ردخ ردخلا تلخد مويو _ ۷

 : تيبلا لبقو . ةروهشملا هتقلعم نم . رجح نب سيقلا ءىرمال تيبلا
 لتفملا سقمدلا بادهك محشو اهمحلب نيمتري ىراذعلا لظف

 : هلعبو

 لزناف سيقلا أرما اي يريعب ترقع ٠ اعمانب طيبغلا لام دقو لوقت

 للعملا كانج نع ينيدعبت الو اهمامز يخرأو يريساهل تلقف
 ريعبلا بتق قوف بصنت دارعأ وهو جدوهلا ةلمهملا لادلا نوكسو ةمجعملا ءاخلا رسكب ردخلا : ةغللا

 تنب ةمطاف بقل وه ريغصتلا ةنزب نونلا حتفو نيعلا مضب ذب ةزينع « ءاسنلا هلخادب نوكتل روتس اهقوف ىخرت مٹ

 ءايلا ىلإ فاضم لعاف مسا يلجرم ءديدشلا باذعلا يهو ءايلا نوكسو واولا حتفب هليو عمج تاليولا همع

 . اهبكري ةيطم هل سيل هيلجر ىلع ًايشام يا الجار هريص يأ هلجرا هلعف
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 : هلوقك ةمالسلا نع جرخي فاحز هعنمب لصحي نكل ميقتسي وأ
 عوصضتي هتررك ام كسملا وه هركذ نإانل نامعن ركذ دعأ

 . فاحز هب لصحي نكل نزولا ماقتسال نيونت ريغ نم هنون تحتف ول نامعن نإف

 فذح يف عونمملا ةروصب هلعج يأ حصألا ىلع فورصملا عنم ةرورضلل زوجي : [ةمتت]

 ةغل اهنأكو شفخألا لاق . الطعم فورصملا عن موق زاجأو عاملا اغتال ةقيقح همنم ال هوحنو نيوتلا

 . هيلع مهتتسلأ ترجف رعشلا يف هيلإ اورطضا مهنأل ءارعشلا

 ىراذعلل ةقانلا تحبذ ينتأر امدنعو يمع تنب ةزينع جدوه هيف تلخد يذلا مويلا ركذأ : لوفي : ىنعملا

 ديري « اهيكرأ يتلا يتقان كرحن ببسب يمدق ىلع يشمآ ينتلعج يأ ةيشام ينتريص دقف تاليولا كل يل تلاق

 نهنم اهلان يتلا ةحلاصلا مايألا نساحم نم ناك مويلا اذه نأ

 لعف تلخد « دهاشلا < انام لاف ١ لع ترس فرظ موي ةفطاع واولا مويو : بارعإلا
 ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم ةزينعو فاضم وهو ردخلا نم لدب ردخ « تلخدل هب لوعفم ردخلا لعافو

 ءاتلاو ضام لعف لاق فطع فرح ءافلا تلاقف « اهيلإ موي ةفاضإب رج لحم يف ردخلا تلخد ةلمجو

 لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو رخؤم أدتبم تاليولا « مدقم ربخ فولحمب قلعتم رورجمو راج كل « ثينأتلل

 . ةيليلعت اهل لحم ال ةلمجلاو هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم لوقلا
 ها . ثنؤمل ًاملع هنوك عم رعشلا ةرورضل رطضا نيح هفرص ثيح [ةزينع] هلوق هيف : دهاشلا

 , ('فرصتب

 عوضتيهترركام كسملاوه هركذنإانل نامعلن ركذ دعأ -4

 . هلثاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 . (9هتحئار رشتنت عوضتي ‹ بيط ميملا رسكب كسملا « ملع نامعن : ةغللا

 ١ فاضم ركذ < دعأل هب لوعفم ركذ « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف دعأ : بارعإلا

 بصنو ديكوت فرح نإ هركذ نإ « دعأب قلعتم رورجمو راج انل « ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم نامعنو
 هتررك « ةيفرظ ةيردصم ام « هربخ كسملا لصف ريمض وه « هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فاضم ركذ همسإ ركذ
 لعف عوضتي « هرركت ةدم هريدقت ردصم ليوأت يف هيلع تلحس دامو امو هلوعفم ءاهلاو هلعاف ءاتلاو ضام لعف ررك

 . لاح بصن لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم

 نم اعونمم هنوك عم رعشلا نزو ةرورضل رطضا نيح رعاشلا هفرص ثيح [نامعن] هلوق هيف : دهاشلا

 . نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصلا

 )١( ص ٠و "ج كلاسملا حضوأ ىلع كلاسلا ةياده .نيدلا ييحم دمحم ۱۵۷ .

 )١؟(ناموس ۳ط ه4 ص 03 ۳ ج



 ةفرعملاو ةركنلا باب

 صتخي ال هسنج يف عئاش مسا لك يهو «لصألا يهو ةركنلا اهدحأ :نابرض مسالا

 2111111111110 E باتکو سرفو لجرك رخآ نود دحاو هب

 ةفرعملاو ةركنلا باب

 ليهستلاو ةيبجاحلا يف كلذ سكعو ةاحنلا هلاق ام ىلع ةفرعملا لصأ اهنأل ةركنلا فنصملا مدق
 هيلع ام ىلع [لصألا يهو ةركتلا امهدحأ ناب رض] ريكدتلاو فيرعتلا بسحب [مسالا] فراعملا امدقف

 ىلإ اهتلالد يف جاتحت ال اهنألو سكع ريغ نم اهتحت ةفرعم لك جاردنال حصألا وهو روهمجلاو هيوبيس

E CR DSا  I[هسنج] دارفأ عيمج [يف عئاش مسا  

 نود] هسنج دارفأ نم [دحاو هب صتخي ال] اهنم درف لك ىلع هقالطإ | حلصي هنا ىنعمب هريغلو هل لماشلا

 ال ذإ مدآ ينب نم غلاب ركذ لك ىلع قدصي هنأل لاجرلا سنج يف عئاش هنإف [لجرك] كلذو [رخآ

 صتخي ال ليخلا سنج يف عئاش هنإف [سرفو] رخآلا نود لاجرلا دارفأ نم دحاوب لجر ظفل صتخي
 نود هسنج دارفا نم دحاوب هظفل صتخي ال بتكلا سنج يف عئاش هنإف [باتكو] اهنم دحاوب هظفل
 ليبس ىلع لب لومشلا ليبس ىلع ال هسنج دارفا نم درف لك ىلع قداص ةثالثلا نم لكف « رخآلا

 الو « ةدحاو ةعفد عيمجلا ىلع قدصت اهنأ ال رخآلا نم الدب دحاو لك ىلع قدصت اهنأ ينعي : لدبلا

 اهعضو نوكي نأ طرشلا لب فنصملا ليثمت همهوي امك اهتحت ةجردنملا دارفألا ةرثك ةركنلا يف طرتشي

 رمقو سمشك دحاو درف الإ اهنم نكي مل مأ ةثالثلا ةلثمألاك جراخلا يف دارفأ اهل ناك ءاوس عويشلا ىلع

 دارفا لوانتل حلاص امهظفل نكل دحاو درف الإ هنم دجوي مل يذلا يلكلا باب نم امهنأل ناتركن امهنإف

 : رعاشلا لوق يف اعمج اذهلو ةريثك
 ناصغألااهلقت سومشللام

 ةفرعملاو ةركللا دهاوش

 ناصف ألا اهلقت سومشللام 84

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا اذه

 نصغ عمج ناصغألا « زاجملا باب نم وهف اهلمحت اهلقت « ةئنؤم يهو سمش عمج سومشلا : ةغللا

 . 29 ءاهب ةنصغ اهنم ةريغصلاو اهظالغو اهقاقد « رجشلا قاس نم ٌبٌعَشت ام وهو مضلاب

 . 5096 ص < 14 ج سوماق (۱)



 ةأرماو لجرك هيلع ماللاو فلألا لوخد حلص ام لك ةركنلا :لاقي نأ مهفلا ىلإ اهبيرقتو

 .بحاص ىنعمب يذك هيلع ماللاو فلألا لوخد حلصي ام عقوم عقو ام لك وأ .بوثو

 : رخآلا لوقو

 رامقأ اهنأك مههوجو

 تناك نإو تددعت امهدارفأ نأك رهش لك يف رمقلاو موي لك سمشلا ددجت رابتعابف اضيأو
 لاقي نأ] يدتبملا مهف يأ [مهفلا ىلإ] اهدح بيرقت دارملاو ةركنلا يأ [اهبيرقتو] ةدحاو امهتقيقح

 لوخد] اهمضو ماللا حتفب [حلص] هنوكب فوصوم مسا لك يأ [ام] ةركنلا ربح عفرلاب [لك ةركتلا
 لجرك] كلذو ريمح ةغل يف مأ كلذ لثمو مالكلا حيصف يف [هيلع] فيرعتلل نيترثؤملا [ماللاو فلألا
 ام لك وأ] بوثلاو ةأرملاو لجرلا لاقي نأب هيلع ماللاو فلألا لوخدل حلاص اهنم الك نإف [بوثو ةأرماو
 تررم :وحن يف [يذك] كلذو [هيلع] فيرعتلل نيترثؤملا [ماللاو فلألا لوخد حلصي ام عقوم عقو

 لبقي ءيش عقوم عقو هنكل ماللاو فلألا لبقي ال مسالا اذه نإف لام وذ ينءاجو لام اذ تيأرو لام يذب

 وه نم تيأر : وحن يف نم كلذكو اهلبقي بحاصو [بحاص ىنعمب] فنصملا لاق امك هنأل كلذ
 ام عقوم امهعوقول ناتركن نمو ولف ناسنالاك ماللاو فلألا لبقي وهو ناسنإ مقوم تعقو كل بحاص

 حلصي وا ركبو ورمعو ديزك هيلع ماللاو فلألا لوخد حلصي ال ام جرخف ةفرعملا ماللاو فلألا لبقي

 ثرحلاو لضفلاك هيلع تلخد اذإ لأ ناف امالعأ نسحو سابعو ثرحو لضفك افيرعت هيف رثؤت ال نكلو

 قلعتم رورجمو راج سومشلل « أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام : بارعإلا
 لعاف ناصغألا هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ءاهلاو عراضم لعف لقت اهلقت ربخ فوذحمب
 .لاح بصن لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو

 لوانت ةيحالصل دحاو درف الإ اهدارفأ نم دجوي مل يهو اهعمج هنأ ثيح [سومشلل] هلوق هيف : : دهاشلا

 هّللاو . رمقو سمشك ةردقم وأ « باتكو لجرك جراخلا يف ةدوجوم تناك ءاوس سئجلا كلذ دارفأ ةركنلا ظفل
 . ملعأ

 رامفأ اهنأك مههوجو ١-

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا اذه

 بصنو هيبشت فرح نأك اهنأك « روكذلا عمج ىلع لاد ميملاو هيلإ فاضم ءاهلاو ًادتبم هوجو : بارعإلا
 . هوجو وه يذلا ًادتبملا ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمساو نأك ةلمجو اهربخ رامقأ « اهمسا ءاهلاو

 ةركنلا عضو نأل دحاو درف الإ اهدارفأ نم دجوي مل اهنوك عم اهعمج هنإ ثيح [رامقأ] هلوق هيف : دهاشلا

 . ملعا هللاو رهظ ام اذه . رمقو سمشك دحاو درف الإ دجوي ملوأ جراخلا يف دارفأ اهل دجو ءاوس عويشلا ىلع
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dAمم اهيا اقماع و و ريا ده وروي و راهو وفم ةفم قد ةواواو عمت مر عقدت تو  

e a a 2ءامسأو ماهبإلا مالا ءامسألا  

 : رعاشلا لوق يف ديزي لثم فراعملا نم ماللاو فلألا اف تاخد اي مالكا ( حيصفب

 هلهاك ةفالخلا ءابعأب اديدش ًاكرابم ديزيلا نب ديلولا تيأر

 نیأک وأ مكل اهلوبق هنمو هنع تيور خيش برك اهيلع بر لوخد آضيأ ةركنلا تامالع نمو
 اربخ وأ آمساو ليوأت الب آزييمت وأ ًالاح اهعوقوو « ةباد نم نيأكو (ةيرق نم مكوإ» : وحن نيتيربخلا

 ء يش مث مودعملاو دوجوملل هلومشل مولعم تاركنلا ركنأف ةبئرلا ةتوافتم ماسقأ يهو سنجلل ةيفانلا الل
 مث غلاب مثركذ مث ناسنإ مث نيلجروذ مث شام مث ناويح مث مان مث مسج مث ثداحو زيحتم مث دوجومو

 هما تونك نابع ات اح اكرام ولا وبدر تيار کلا

 دبع نب ديزي نب ديلولا اهيق حدمي ميملا ديدشتو ءارلا حتفب هب حامرلا همساو ةدايم نبال ةديصق نم تيبلا

 : اهعلطمو . ناورم نب كلملا
 هلئاسل نسيبي ال نأ ىلع يسإو ًآقطان سيل يللا عبرلا لأست ال
 هلطابو بابشلا وهل نعجري لهو هلهأ دهع ىتم وأ هنم ماعلا مك

 هب دهشتسملا تيبلا لبقو
 هلئاقل ةادعلا مغر ىلع ينإو هلوقأ نأ قداص لوقب تممه

 : هدعبو

 . و ةاجنلاب يي ةادلض  هئبيبج قوف كلملا 00 ءاضأ

 دار لا

 ديئع راح كاذ انأ اهف ديئع رابج لك ددهت

 دييلولا ي ىئقزم براي لقشف رشح موي كبر تئج ام اذإ

 ا. دلبلا روس ىلع مث هرصق ىلع هسأر قلعو حبذو هكلم هللا قزمو آمايأ الإ ثبلي مل

 ةركنب سيلو ةفرعم ديزيلا نأل مالكلا يف حيصفب سيل هيلع [لأ] لود نأب [دبزيلا] هلوق هيف : دهاشلا

 نإ هيلإ عجراف مالكلا دهاوش يف ىنعمو ةغلو ًابارعإ ىفوتسم هيلع مالكلا قبس دقو هيلع [لأ] لوحسد حصي ىتح

: OG 

 )١( ج بيبللا ينغم ىلع ريمالا ةيشاح ١ ١ ص 0٠ .
 ) )۲ص رظنا ۸



 مث ,ةراشإلا مث «ملعلا مث 1 ءاهفرعأ وهو رمضملا : عاونأ ةتس يهو ةفرعملا : يناثلا برضلاو

 E REE اهنم دحاو ىلإ فيضأ ام سداسلاو «ةادألاب فرعملا مث .لوصوملا

 ةتس] باتكلا اذه يف [يهو] هنيعب دحاو يف لمعتسيل عضو ام وهو [ةفرعملا يناثلا برضلاو] لجر
 عاونألا هذه مث هيلإ دصقلاب هفيرعتو لجر ايك ةدوصقملا ةركنلا ىدانملا وهو ًاعباس مهضعب دازو [ عاونا

 هترتسو هتيفخأ اذإ ءيشلا ترمضا نم ًاضيا ريمضلا هل لاقيو [رمضملا] تاركنلاك فيرعتلا يف ةتوافتم

 ةيانكلا نولوقي نويفوكلاو « نييرصبلل ريمضلاو رمضملاب ريبعتلاو زاجم زرابلا ىلع ذغنيح هقالطإف
 : رعاشلا لاق . حيرصلا لباقت ةيانكلاو حيرصب سيل هنأل ىنكملاو

 رتس اهنود نم تاذللا يف ريخ الف ىنكلا نم ينعدو ىوهت امب حرصف

 ريمض مث بطاخملا ريمض مث ملكتملا ريمض هعاونأ فرعأو روهمجلا دنع [اهفرعأ وهو]
 ل سر اهل ا قرف دنع كيفما ىدانملا هلك [ةراشإلا] مسا [مث] رضا يلي [ملعلا مث] بئاغلا

 مث لوصوملا] مسا [مثز ةردقم لأب هفيرعت نأ ىلع ءانبلاب ىلحملا يف الاد هنوکل رظن اهنم هدعي

 هذه يأ [اهنم دحاو ىلإ فيضأ] يذلا ةركنلا مسالا يأ [ام] فراعملا نم [سداسلاو ةادألاب فرعملا

 رستس اسهنود نم تاذللا يف ريخ الف ىنكلا نم ينعدو ىوهت امب حرصف ~۲

 ةباتكلا نأ ىلع فلؤملا هب دهشتساو . حيضوتلا را حرش يف ركذ امك ءىناه نبال تيبلا
 طقف طقف ىنعملا ثيح نم هب هداهشتساف حيرصلا لباقت

 ظفلب وأ هريغ ديرت تنأو ءيشب ب ملكتت نأ يهو ةيانك عمج ىنكلا « ي ينكرتا ينعد « بحت ىوهت : ةغللا

 . ملألا ضيقن يهو ةذل عمج تاذللا « زاجمو ةقيقح هبذاجي

 لوصوم مسا [ام]و رج فرح ءابلا امب . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف حرصف : بارعإلا

 ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف ىوهت « حرصب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 و لعفلا نم ةلمجلاو تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو رذعتلا اهروهظ نم عنم فلأآلا ىلع

 ىنعمب رمأ لعف عدو ةفطاع واولا ينعدو ٠ هاوهت هريدقت فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 ءافلا ريخ الف . ينعدب قلعتم رورجمو راج ىنكلا نم . هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو نوكسلا ىلع ينبم كرتا

 قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم نودو نمب رورجم نود رج فرح نم اهتود نم ء[ال]

 )١( ج يرهزألا هللا دبع نب دلاخل ١ /  40ط ١ :



 ركذ امن ىننتسيو « ملعلا ةبتر يف هنإف ريمضلا ىلإ فاضملا مسالا لإ هيلإ فيضأ ام ةبنر يف وهو

 . عامجإلاب فراعملا فرعأ وهو ملع هنإف ىلاعت هللا مسا

 بئاغ وأ ‹تنأک بطاخ وأ ءانأك ملكتل عضو ال ناسا ريمضلاو رمضملا (لصف)

 ال ام جرخف لجرلا مالغو رادلا يف يذلا مالغو اذه مالغو ديز مالغك ًافيرعت هديفت ةفاضإ ةسمخلا

 ال هنأل لثمو ريغك ماهبإلا يف لغوتملا مسالاو نيلوعفملاو نيلعافلا ءامسأك ًافيرعت ةفاضإلا هديفت

 [هيلإ فيضأ ام ةبتر يف] وه لب ةبترلا يف اهنع رخأتم ريغ فيرعتلا بسحب [وهو] ةفاضالاب فرعتي

 مسالا الإ] اذكهو ةراشإلا مسا ةبتر يف ةراشإلا مسا ىلإ فاضملاو ملعلا ةبتر يف ملعلا ىلإ فاضملاف

 ةبتر يف ناكول هنأل [ملعلا ةبتر يف]وه لب ريمضلا ةبتر يف سيل [هنإف] يمالغك [ريمضلا ىلإ فاضملا
 يف هل ةيواسم يه لب فوصوملا نم فرعأ نوكت ال ةفصلا نأل كبحاص ديزب تررم حص امل ريمضلا

 ىتثتسيو] ديزل ًآيواسم كبحاص راص ملعلا ةبتر يف ريمضلا ىلإ فاضملا انلعج املف هنود وأ فيرعتلا

 هنإف ةفيرشلا ةلالجلا ينعأ مظعألا [ىلاعت هللا مسا] فراعملا فرعأ رمضملا نأ وهو لبق [ركذ امم

 آقلطم [فراعملا فرعأ] كلذ عم [وهو] دماحملا عيمجل قحتسملا دوجولا بجاولا تاذلل ملع

 ريمضلا نم فرعأ ىنعملا اذهب وهف ءافخلا لمتحي ال آروهظ هروهظ ةبلغو هزيمت ةدشل [عمجإلاب]

 يبلحلا باهشلل نآرقلا بارعإ يفو قباسلا بيترتلا ىلع هريغ رئامض مث ث هيلع دئاعلا ريمضلا مث هريغو

 : لاقف ؟ اذامب ليقف < « ةنجلا ينلخدأ لاقف ؟ كب هللا لعف ام : ف ملا يف نر ويس

 . ىهتنا فراعملا فرعأ ىلاعت همسا نإ يلوقب

 يأ [امل نامسا] امهنأل دحاو امهلولدم [ريمضلاو رمضملا] هماسقأو رمضملا نايب يف [لصف]

 بطاخم] صخشل عضو [وأ انأك] ظفللا اذهب ظفلتم يأ : ملكتم صخشل يأ [ملكتمل عضو] مسال

 ديرأ يذلا رهاظلا مسالا عضو هلوقب جرخف [وهك] ًابطاخم الو آملكتم سيل [بئاغ] صخشل [وأ تنأك

 مئاق ديزو ديز اي كلوقو هسفن ديري مئاق ديز ديز همسا صخش لوقك بئاغ وأ بطاخم وأ ملكتم هب

بطاخملا ىلع يناثلا يفو ملكتملا ىلع لوألا لاثملا يف قلطأ نإو ديز ظفل نإف آبئاغ آصخسش ديرت
 

 ىنكيو بئاغلل ةعوضوم اهلك ةرهاظلا ءامسألا لب كلذل ًاعوضوم سيل هنأ الإ بئاغلا ىلع ثلاثلا يفو

 اهنإف هايإ نم ءاهلاو كايإ نم فاكلاو يايإ نم ءايلا هرخآ ىلإ ملكتملا هلوقب جرو ةبيغلا ريمضب اهنع

ف ةبيغو باطخو ملكت ىلع لب بئاغاالو بطاخم الو ملكتم ىلع لدت ال اهنأل رئامض تسيل
 فرحأ يه

 بطاخملا نيب كرتشملا ريمضلا فيرعتلا لمشو ايإ وه امنإ بئاغلاو بطاخملاو ملكتملا ىلع لادلاو

 يأ «هانلزنأ انإ : وحن ًامولعم هعجرم نوكي نأ امإ بئاغلا ريمض مث « نولعفيوحن يف واولاك بئاغلاو

ذإو# : وحن ةبتر ال ًاظفل امدقتموأ «هانردق رمقلاو» : وحن ةبترو ًاظفل آمدقتم وأ نآرقلا
 ميهاربإ ىلتبا 

 ةبترو لوعفم هنأل ةبتر رخأتم وهف ًاظفل مدقت نإو رورجملا ريمضلا هيلإ عجري يذلا ميهاربإف «هبر

¥ 



 رتتسملاك ًابوجو رثتسم :امإ وهو ظفللا يف ةروص هل سيل ام رتتسملاف زرابو رتتسم : ىلإ مسقنيو
 :ركذملا دحاولا باطخ ءاتب ءودبملا عراضملا يفو .مقو برضاك :ركذملا دحاولا رمأ لعف يف

 . «برضنو موقنك نونلاب وأ ءبرضأو موقأك : ةزمهلاب ءودبملا عراضملا يفو .برضتو موقتك

 عجري يذلا ىسومف ( ىسوم ةفيخ هسفن يف سجوأفإل : وحن ًاظفل ال ةبتر آمدقتم وأ ريخأتلا لوعفملا

 اظل رخأتم وأ « ميدقتلا لعافلا ةبترو لعاف هنأل ةبتر هيلع هيلع مدقتم ًاظفل هنع رخأتم هسفن يف ريمضلا هيلإ

 «دحأ هللا وه لقإل : وخت ناشلا نيمضلا ةر اجلا ت اا عاونأ ةتس وهو ةبترو

 الإ ةايحلا ام يأ «ايندلا انتايح الإ يه نإ : وحن ةل ًارسفم ريمضلل آربخ درفملا هيف عقو ام يناثلا

 تك : وحلا سئبو معن : وحنب عوفرملا ريمضلل ًازييمت هيف درفملا عقو ام ثلاثلا . ايندلا انتايح

 عبارلاو . ينغملا يف امك ديز الجر فرظو «ةملك تربكطو (موقلا الثم ءاسإ»و الدب نيملاظلل
 e الجر هبر : رت يري نوزكملا رفضا ولا وف قو

 أدعقو اماق : : وحن هيلع دئاعلا هريمض يف عوفرم ىلإ جاتحملا لوألا لمعأو يناثلا لماعلل ًالومعم هيف

 تءاش ام لوقت برعلا يه : مهلوقك هب ب رسقملا ريمضلا نم الدب درفملا هيف عقو ام سداسلاو . كاوخا

 ٠ فوذحملا ريمضلا لمشت ال اهنأل ةصقان ةمسقلا هذه ليق [زرابو رتتسم ىلإ] ريمضلا يأ [مسقنيو]

 احالطصا رتتسملا نأ فوذحملا نيبو هنيب قرفلاو . هل لماش يتأيس امب رتتسملا ريسفت لاقي نأ هباوجو

 عضت مل يأ [ظفللا يف ةروص هل سيل ام رتتسملاف] كلذ نم معأ فوذحملاو يظفل هلماعو عوفرم

 تنأ موقت يفو نحن موقن يفو انأ موقأ يف رتتسملا مهلوق امأو ىوني لب للصأ هنع هب ربعت اظفل هل برعلا

 امإ وهو] هسفنب وه ال هفدارمو كلذ ىنعم رتتسملا امنإو هنع ةرابعلا رذعتل مهنم زاجم اذهف وه موقي يفو

 ال هلماع نوكل هلحم زرابلا ريمضلا الو رهاظلا لحي نأ نكمي ال يذلا وهو [آبوجو] هلماع يف [رتتسم

 ركذملا] درفملا يأ [دحاولا رمأ لعف يف] ردقملاك ةخسن يفو [رتتسملاك] رتتسملا ريمضلا الإ عفري

 يفف لاجر اي هصو ناديز اي هصو ديز اي هصك اقلطم هلعف مسا يف رتتسملا ريمضلا اذكو [مقو برضاك

 تنأ بهذا : وحن امأو ابوجو رهظي ال ةيلعافلا ىلع لحملا عوفرم ابوجو رتتسم ريمض ردقي اهنم لك

 يف زربي هنإف ةدحاولا رمأو عومجملاو ىنثملا دحاولا لعفب جرخف رتتسملل ديكأت تناف # التاقف .كبرو

 ركذملا دحاولا باطخ ءاتب ءودبملا عراضملا يف] ردقملاك [و] نمقو اوموقو اموقو يموقك عيمجلا

 فالخبو بجاو ال زئاج هراتتسا نإف موقت دنهك ةبئاغلا ءاتب ءودبملا فالخب [برضتو] ديز اي [موقتك

 نوموقتو اورو نيموقت : وحن عيمجلا يف زربي هنإف عمجلا وأ ةينثتلا وأ ةدحاولا باطح ءاتب ءودبملا

 موقأك] ًاعنؤم وأ ناک ًاركذم هدجو ملكعملل قتلا [ةزمهلاب ءودبملا عراضملا يف] ردقملاک [و] نمقتو

 اتنؤم وأ ناك آركذم هسفن مظعملا وأ هعم نمو ملكتملل يتلا [نونلاب] ءودبملا عراضملا يف [وأ برضأو

 لعفو عجوتن وأ عجوتأ ىنعمب هوأك آقلطم هلعف مسا مدقت امب ءودبملا عراضملا لثمو [برضنو موقتك]

۰۸ 



 العاف امإ عفر ريمض الإ رتتسملا نوكي الو «موقي ديز وحن يف ردقلاك ًازاوج رتتسم امإو

 :لصتملف «لصفنمو لصتم :ىلإ مسقنيو ظفللا يف ةروص هلام زرابلاو ءلعافلا بئان وأ

 حتتفي ام : لصفنملاو كمركأ فاكو .تمق ءاتك الإ دعب عسقي الو قطنلا هب حنتفي ال يذلا وه

 هدد اا زو هد نسا هلم سا هه اولا يدل و وبا هن اك و ا قطنلا هب

 عقاولا ردصملاو آديز نسحأ امك بجعتلا لعفو اديز نوكي الو آديز سيلو اديز الخ اوماقك ءانثتسالا
 همركأ يأ : آديز مارك او اوبرضا يأ : (باقرلا برضإلو هللا كاقس يأ : كل ًايقسك هلعف نم الدب

 فرحلا ىلإ لحنملا ردصملا فالخب حصألا وهو لعافلا مساك ريمضلا لمحتي هنأ ىلع ءانب

 مهضعب فاضأو « فوذحم وهف الإو رهظ نإ لب روهشملا ىلع هيف رتتسي ال هلعافف لعفلاو يردصملا

 عفري ال ام راتتسالا بجاو نأل رظن هيفو ءاقنع نبا لاق . ليضفتلا مسا لعاف ابوجو رتتسملا ىلإ

 امإو] ةغل لك يف لحكلا ةلأسم يفو ةغل ىلع ًاقلطم رهاظلا عفري ليضفتلا مساو طقف رتتسملا الإ هلماع

رظلا يف ردقملاكو رم ام ريغ يضاملا لعفلاك مدقت ام ادع اميف كلذو [ًازاوج] هلماع يف [رتتسم
 فو

 ةبئاغ وأ بئاغ ىلإ دنسملا عراضملا لعفلا [يف ردقملاك]و حصألا ىلع ليضفتلا مسا ىتح تافصلاو

 ولذإ < هلحم لحي رهاظلا نأل ازاوج رتتسم ريمض ردقي هذه نم لك يفف موقت دنهو [موقي ديز : وحن]

 ريمضلا زاربإ بجي دقو ًاحيحص مالكلا ناكل اهمأ موقت دنه وأ هوبأ موقي ديز ليق
 ديز مالغ : وحن يف

 وه ماق : لاقي نا زاوج هريغك همالك رهاظو هلحم يف نيب امك هراتتساب لصاحلا سابلإلل اعفد وه هبرضي

 امإ عفر ريمض الإ رتتسملا] ريمضلا [نوكي الو] هيوبيس نع لقنو كلام نبا حرص هيو ةيلعافلا ىلع

 نأل عوفرملاب راتتسالا صتخا امنإو برض ديز : وحن [لعافلا بئان وأ] ماق ديز : وحن [العاف

لاك وهو فنصملا لاق امك لعاف بئان وأ لعاف عوفرملاو نالوعفم امهنأل ةلضف رورجملاو بوصنملا
 ءزج

 نأل لعافلا راتتساب فيفختلا راصتخالا ىلع اهعضو يتلا ةلصتملا رئامضلا يف اوزوجف هلماع نم

 هل ام زرابلاو] هنع لعفلا ظفلب اوفتكاف اصتم اريمض ناك اذإ اميس الو ريمضلا راصتخا يف لصأ لعافلا

 وهو هلماعب [لصتم ىلإ مسقنيو] تمق ءاتك هنع هب ربعت ًاظفل هل برعلا تعضو يذلا يأ [ظفللا يف ةروص

 نكمي ال يأ [قطنلا هب حتنفي ال يذلا وه لصتملاف] لاصتالا نم عنمي عنامل هنع [لصفنمو] لصالا

ا عضولا بسحب رخآ ظفل هيلع مدقتي نأ دب ال لب مالكلا لوأ يف هب ءادتبالا
 [الإ دعب عقي الو] يبرعل

 لوألا لصتم ريمض امهنم لكف [كمركأ فاكو تمق ءاتك] كلذو رعشلا ةرورض يف الإ ةيئانثتسالا

 ًاضيأ لثمي نأ فنصملل يغبني ناكو « امهنم لكب ءادتبالا نكمي الو هبوصنم يناثلاو لحملا عوفرم

مك اهنأل كمركا فاكب ىفتكا هلعلو همالغ ءاه : وحن كلذو لصتملا رورجملا ريمضلل
 ةبوصنم نوكت ا

 يهو رورجمو بوصنمو عوفرم ىلإ لصتملا مسقني هريغ لاق اذلو كب تررم : وحن ةرورجم نوكت

 ظفللا فقوت ريغ نم هب ءادتبالا نكمي ام يأ [قطنلا هب حتتفي ام لصفنملاو] قرف الب بصنلا رئامض

۱۰۹ 



 عوش رم : ىلإ لصتملا مسقليو انا الإ ماق امو نمؤم انأ : وحن الإ دعب عصقيو

 متبرضو اتبرضو تبرضو تبرضو انبرضو تبرض :وحن عوفرملاف ءرورجمو بوصنمو
 ينمركأ :وحن بوصنملاو «نبرضو اتبرضو تبرضو اوبرضو ابرضو برضو نتبرضو
 EE ae e نكمركأو مكمركأو اکمرکأو كمركأو كمركأو انمركأو

 وحن الإ دعب يتأي [و نمؤم انأ] تأدتبا اذإ لوقت انأ [وحن] رايتخالا يف [الإ دعب عقيو] ىرخأ ةملك ىلع
 اهدعب امو رصح ةادأ الإ ضام لعف ماق ةيفان ام هبارعإو تنأ الإ ماق ام وا وه الإ ماق اوا ان الإ ماق ام]

 [بوصنمو] الحم [عوفرم ىلإ لصتملا] ريمضلا [مس ةئنيو] لعاف عفر لحم يف ٍلصفنم ريمض هيف لاقي
 وأ ناك ًارکذم هدحو ملكتملل ءاتلا مضب [تبرض : وب ن] لصتملا [عوفرملاف] الحم [رو رجمو] الحم
 ءاتلا عتق رو ا وأ هريغ هعمو ملكتملل زراب ريمض انو ءابلا نوكسب [اتب رضو] ًاثنؤم
 ًاثنؤم وأ ناك ًاركذم بطاخملا ىنثملل [امتب رضو] ةبطاخملل ءاتلا رسكب [تب رضو] بطاخملا ركذملل
 عمجلا ةمالع ميملاو نيبطاخملا روكذلا عمجل اهمضب [متب رضو] ةينثتلا ةمالع فلألاو ميملاو

 ملع هانررق امبو « ثانإلا عمج ةمالع ةددشملا نونلاو تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب [نتبرضو]
 [ابرضو] بئاغلا ركذملل [برضو] هنع ًايئان وأ ًالعاف الإ عقي الو ريمضلا وه عيمجلا يف ذ ءاتلا نأ

 مضو آريدقت حتفلا ىلع ينبم ضام لعف برض هبارعإو . نيبئاغلا عمجلل [اوبرضو] نيبئاغلا ىنثملل
 يدربر اجلا لاق . طخلا يف ةدئاز فلألاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واووواولا ةبسانمل
 واو نيبو اهنيب ًاقرف «اوبرشاو اولكط : وحن آفلأ لعفلا يف ةفرطتملا عمجلا واو دعب اوداز هريغو
 ةملكلا مامت دعب ءيجت يتلا فطعلا واوب سبتلي ال هنأل هوبرضو كوب رضك ةفرطتملا ريغ فالخب فطعلا
 لعفلا سيل هنأل فطعلا واوب هيف واولا سبتلت ال هنإف وزغيو وعدي : وحن درفملا يف يتلا واولا فالخبو

 ريمض هيفو ثينأتلا ةمالع ةئكاس هيف ءاتلاف ةبئاغلا ةثنؤملل [تب رضو] ها نارلا فدك نو عدي هيف

 ةمالع هيف ءاتلاو ضام لعف برض هبارعإو .نيتبئاغلا ىنثملل [اتب رضو] يه هريدقت ًازاوج رتتسم لصتم
 هبارعإو . تابئاغلا ثانإلا عمجل [نبرضو] لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ثينأتلا

 نم همالك همهفأ امو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ة ةوسنلا نونو ضام لعف برض لعافو لعف نبرض
 زرابلا نم مسق لصتملا نأ نم همدق ام قفاوي ال رتتسم هنأ عم لصتم تبرضو برض يف ريمضلا نأ
 [بوصنملاو] لصتملا نم مسق رتتسملا نأ يف حيرصلا هريغ مالك قفاوي لب رتتسملا ميسق وه يذلا
 حتفب [انمركأو] اثنؤم وأ ناك ًاركذم هدحو ملكتملل زراب لصتم ريمض هيف ءايلاف [ينمركآ] وحن لصتملا
 ريمض يهو « فاكلا حتفب [كمركأو] هسفن مظعملا وأ هريغ هعمو مكمل لراي لمع يوم انو ميملا
 ىنئملل اهمضب [امكمركاو] ةبطاخملا ةثنؤملل فاكلا رسكب [كمركاو] بطاخملا ركذملل ز راب لصتم

 روكذلا عمجل اهمضب [مكمركأو] ةينثتلل ناتمالع فلألاو ميملاو ًاثنؤم وأ ناك آركذم بطاخسملا
 ةددشملا نونلاو تابطاخملا ثانإلا عمجل اهمضب [نكمركاو] روكذلا عمج ةمالع مبملاو نيبطاخملا
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 رجلا لماع هيلع لخد هنأ الإ بوصنملاك رو رجملاو « نهمركأو مهم ركأو امهمركأو اهمركأو همركأو
 رشع انثا : عوفرملاف .بوصنمو , عوفرم : ىلإ لصفنملا مسقنيو «هرخآ ىلإ انب رمو يب رم :وحن

 دحاو لكف .نهو مهو امهو يهو وهو نتنأو متنأو اتنأو ٍتنأو تنأو نحنو انأ : يهو ةملك
 «نوثراولا نحنإ» و «مكبر انأ» :وحن أدتبم وهف مالكلا ءادتبا يف عقو اذإ رئامضلا هذه نم
 O A O A ..... «انالوم تنأ»و

 ةبئاغلا ةشنؤملل [اهمركأو] بئاغلا ركذملل لصتم زراب ريمض ءاهلاف [همركأو] ثانإلا عمج ةمالع
 ميملاو روكذلا عمجل [ مهمركأو] ةينثتلل ناتمالع فلألاو ميملاو ًاقلطم بئاغلا ىئئملل [امهمركأو]

 نأ ملع ررقت امبو « نهعمج ةمالع ةددشملا نونلاو تابئاغلا تاو ی هو كارز وعجم لب

 لصتملا [رورجملاو] ضفخ وأ بصن عضوم يفالإ ناو و تاريمضلا امف عيمجلا ىف ءاهلاو فاكلا

 ظفل نأ يفو بئاغلل وه انو بطال ار ا ا ااا ا يف يأ [بوصنملاك]

 لصتملا ريمضلا ينعي [هنأ الإ] لاق امك لماعلاب امهنيب زييمتلا لصحيو بوصنملا ظفلك امهنم لك
 وهو هدحو ملكتملل لصتم زراب ريمض ءايلاف [يب رم : وحن] هب زيمتف [رجلا لماع هيلع لخد] رورجملا
 لحم يف وهو هسفن مظعملا وأ هريغ هعمو ملكتملل زراب لصتم ريمض انذ [انب رموز ءابلاب رجلا لحم يف
 هب رمو نکب رمو مكب رمو امكب رمو اهرسكب كب رمو فاكلا حتفب كب رم : وحن [هرخآ ىلإ] ءابلاب رجلا

 نوكي الو الحم [بوصنمو] الحم [عوفرم ىلإ لصفنملا] ريمضلا [مسقتيو] نهبو مهبو امهبو اهب رمو
 لمعتسي دقو ءاقنع نبا لاقو يهكافلا هلاق رورجملاو راجلا نيب لصفلا عانتمال لحملا رورجم هنم
 عوفرملاو كايإ الإ يتتأي ملك آعوفرم بوصنملاو يايإك تنأ الو تنأك انأ امك ارورجم هيعونب لصفنملا

 ًاشنؤم وأ ناك ًاركذم هدحو ملكتملل ]انا يهو ةعلك رشعاانلا عوقرملاف] تنأ الإ مركأ ملك ًابوصنم

 اهرسكي [تتأو] ركذملا بطاخملل ءاتلا حتفب (تنأو] هسفن مظعملا و 1 هريغ هعمو ملكتملل [نحنو]

 تابطاخملا ثانإلا عمجل [نتنأو] روكذلا عمجل [متنأو] آقلطم ىنثملل [امتناو] ةثنؤملا ةبطاخملل

 [امهو] ةيئاغلا ةثنؤملا ةدرفملل [يهو] بئاغلا ركذملا درفملل [وهو] ةحوتفم ةددشم نون اهدعبو

 هذه نم دحاو لكف] ثانإلا عمجل ةددشملا نونلاب [نهو]روكذلا عمجل ميملاب [مهو] ًاقلطم ىنثملل

 امب هنع ريخم [ًادتبم] هنأ ىلع لحملا عوفرم [وهف مالكلا ءادتبا يف عقو اذإ] ةلصفنملا [رئامضلا

 يتم ناك دو توم رفعي ًاثنؤم أدرفم ناك نإو ركذم درفمبف ًاركذم 'درغم ناك نإ ىنعملا يف هقباطي

 بر ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض انأ هبارعإو [( مكبر انأإ# : وحن ] ءمجبف ًاعمج ناك نإو ىنثمبف

 نحن» و] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهز هرخآ مض هعفر ةمالعو ربخ

 هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ نوثراولا ًأدتبم عفر لحم يف لصفنم بدض نحن هبارعإو [«نوئراولا
 لحم يف لصفنم ريمض تنأ هبارعإو [هانالوم تنأإ» و] ملاس ركذم ءمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا
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 امكايإو ايو كايإو انايإو يايإ :ةملك رشع انثا بوصنملاو «ريدق ءيش لك ىلع وهو»

 وحن هب الوعفم الإ نوكت ال رئامضلا هذهف ,نهايإو مهايإو امهايإو اهايإو هايإو نكايإو مكايإو

 قؤي نأ زوجي الف الصتم ريمضلاب قؤي نأ نكمأ ىتمو «نودبعي اوناك مكايإ» (دبعن كابإ»

 ا كايإ مركأ كمركأ يف الو انأ ماق تمق :وحن يف لاقي الف ًاللصفنم هب
 ج ا ا الا ااا تس ا اللا

 مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربح الوم أدتبم عقر

 وه هبارعإو [#ريدق ءيش لك ىلع وهوإ»] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضم وهو روصفم

 وهو ربح ريدقو هيلإ فاضم ءيشو فاضم وهو رورجمو راج لك ىلع ًادتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض

 راجلاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي ةهبشم ةفص

 هدحو ملكتملل [يايإ] هلبق يذلاك [ةملك رشع انثا] لصفنملا [بوصنملاو] هب قلعتم رورجملاو

 اهرسكب [كايإو] ركذملا بطاخملل فاكلا حتفب [كايإو] هسفن مظعملا وأ هريغ هعمو ملكتملل [انايإو]

 اهمضب [مكايإو] ةينثتلل ناتمالع فلألاو ميملاو اقلطم ىنثملل اهمضب [امكايإو] ةثنؤملا ةبطاخملل
 نهعمج ةمالع ةددشملا نونلاو ثانإلا عمجل اهمضب [نكايإو] عمجلا ةمالع ميملاو روكذلا عمجل

 فلألاو ميملاو اقلطم ىنثملا بئاغلل [امهايإو] ةشنؤملا ةبئاغلل [اهايإو] ركذملا بئاغلل [هايإو]

 تابئاغلا ثانإلا عمجل [نهايإو] عمجلا ةمالع ميملاو نيبئاغلا روكذلا عمجل [مهايإو] ةينثتلل ناتمالع
 يف مكحلاو [هب ًالوعفم الإ نوكت ال] ةلصفنملا [رئامضلا هلهف] نهعمج ةمالع ةددشملا نوئلاو
 ريمض كايإ هبارعإو [(دبمن كايإط : ىحن] ةينبم اهلك رئامضلا نأ نم يتأيس امل اهلحمل بارعإلا
 طقف ايإ وه امنإ ريمضلا نأ نم مدقت امل باطخ فرح هيف فاكلاو مدقم لوعفم بصن لحم يف لصفنم

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخأ مض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجعتل عوفرم عراضم لعف دبعتو

 مدقم لوعفم بصن لحم يف لصفنم ريمض مكايإ هبارعإو [4نودبعي اوناك مكايإ»] نحن هريدقت
 عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناكو نودبعيل

 نم هنأل نوئلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نودبعي اهمسا

 بصن لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا

 [ًالصفنم دب ىتؤي نأ] رابتخالا يف [زوجي الف] هلماعب [ًاللصتم ريمضلاب ىتؤي نأ نكمأ یتمو] ناك ربخ
 : وحن يف لاقي الف] هنم افورح لقأ يأ لصفنملا نم رصخأ لصتملاو راصتخالا ىلع ريمضلا ىنبم نال

 : هلوق امأو كمركأ لاقي نأ ناكمإل [كايإ مركأ كمركأ يف الو] تمق لاقي نأ نكمي هنأل [انأ ماق تمق

 اكايإ تغلب ىتح كيلإ  اكارألا عطقت سيع كتتأ

 : هلوقو
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 ريراهدلا رهد يف ضرألا مهايإ تنمض دق تاومألا ثراولا ثعابلاب

 رمضملا دهاوش

 اكايإ تغلب ىتح كيلإ اكارألا عطقت سيع كتتا ٣-

 . هلئاق ىلع علطأ مل تيبلا

 لدب ةنكاس نوئب سنع لصفملا يف هاورو « ةرقش اهضايب طلاخي ضيبلا لبإلا رسكلاب سيعلا : ةغللا

 . كارألا تبانم يه يتلا نيضرألا عطقت دارأ كارألا عطقت « ةديدشلا ةبلصلا ةقانلا « تحت ةانثملا ءابلا

 لعفلا نم ةلمج اكارألا عطقتو هلعاف سيعو هلوعفم ةبطاخملا ريمضو ضام لعف كتتأ : بارعإلا

 هلعافو ضام لعف تغلب « ةيئاغ ىتحو < عطقتب قلعتم كيلإو « سيعل ةفص عفر لحم يف لوعفملاو لعافلاو

 . قالطإلل فلألاو هلوعفم اكايإو . سيعلا ىلإ دوعي ريمض

 ها . ةرورض فاكلا وهو لصتملا عضوم كايإ وهو لصفنملا ريمضلا عضو هنأ هيف : دهاشلا

 . (7فرصتي

 ريراهدلا رهد يف ضرألا مهايإ تنمض دق تاومألا ثراولا ثعابلاب ٤

 . ناورم نب كلملا دبع نب ديزي حدميو اهب رختفي (قدزرفلل ةديصق نم وهو . طيسبلا نم تييبلا

 : هلبقو

 روج للا دكر نمت حنو امدق هل لعن تقو يحريخاي

 رومعم نيعاسلا نمتيبءانف ٠ دنف ىلع فلحأ ملو تفلح ينإ

 روبصم جحلاب مرحمفلاحنم ٠ لعتم ريغ فاح جحلا ښا يف

هيلإ عجرت يذلا وه ثراولا « مهتوم دعب مهييحيو تاومألا ثعبي يذلا ثعابلا : ةغللا
 ءانف دعب كالمألا 

 وهو ديدشلا وا يضاملا نمزلا ريراهدلا « تلمش يأ تنمضت ىنعمب ةففخم ميملا رسكب تنمض « كالملا

ا ىنعمب دهاشلا تيب لبق يذلا تيبلا يف دنفلا « هظفل نم هل دحاو ال عمج
 ءافلا رسكب ءانفو نيتحتفب وهو بذكل

 . نيفئاطلا نيعاسلا ةفرشملا ةبعكلا تيبلا  رادلا بناوج نم دتما ام نونلا حتفو

 ةرسكااب هرج امهدحأ ناهجولا هيف زوجي تاومألاو « هلبق امب قلعتم رورجمو راج ثعابلاب : بارعإلا

 ىلع ةرهاظلا ةحتفلاب تاومألا بصن يناثلا هجولاو ثراولاو ثعابلا وه فاضملاو هيلإ فاضم هنأ ىلع ةرهاظلا

 ءاتلاو ضام لعف نمض « ةلضف هنوكل لوألا نم هريمض فذحو يناثلا هيف لمعأف نافصولا هعزانت هب لوعفم هنأ

 تنمضب قلعتم رورجمو راج رهد يف « نمض لعاف ضرألا « لعافلا ىلع مدقت هب لوعفم مهايإ « ثينأتلل

 . هيلإ فاضم ريراهدلاو فاضم رهدو

 )١( ط ۱۲۸ ص لصفملا تايبأ حرش يف لضفملا ۲ .
 ) )۲ج هناوید رظنأ ١ / 71 ٠ 515 .
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 اهلك رئامضلا ظافلأو هايإ تنكو .هايإ يناس وحن ًاضيأ لصفلا زوجيف .هتنكو هينلس وحن لإ
 ل ا ملعلا (لصف) .بارعإلا اهيف رهظي ال ةينبم

 كايإ» : وحن هلماع ىلع ريمضلا مدقت نأب كلذو . رزعت نأب لاصتالا نكمي مل نإف ةرورضف
 واو دعب ًاعقاو وأ انأ ماق امنإو انأ الإ ماق امك آروصحم ناك وأ رشلاو كايإ : وحن هلماع فذحو «دبعن

 ىلإ نيرخأتملا ضعب كلذ ىهنأ دقو تاطوسبملا يف روكذم وه امم كلذ ريغو كايإو تمقك ةيعملا
 ىلإ ريمضلاب ىتؤي نأ نكمأ ىتمو هلوق نم ىثثتسم اذه [هتنكو هينلس : وحن الإ] ًاعون رشع ةعست
 لماع امم هتنكو هيئاس وحن يف الإ لصتملا ناكمإ عم لصفنملا ريمضلاب نايتإلا زوجي ال يأ : هرخآ
 وأ هتنك : وحن آخءسان لماعلا ناك ءاوس عوفرم ريغ هيلع مدقم هنم فرعأ رخآ ريمض يف لماع هيف ريمضلا
 اهلاصتا ناكمإ عم [ًاضيأ لدعفلا] نيروكذملا نيلاثملا نم ءاهلا يف [زوجيف] هينلس : وحن خسان ريغ
 هلعافو نيلوعم يصنت لأس نم فرصتم نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف لس هبارعإو [هايإ ينلس : وحن]
 ريمض هايإ لوألا اهلوعشم بصن لحم يف لصتم ريمسف ءايلاو ةياقولل نونلاو تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم
 [هايإ تنكوز هابإ اتاط لوقت نأ زوججيف هكتننظ : وحن هلثمو يناثلا اهلوعفم بصن لحم يف لصفنم
 هايإ اهمسا مفر لب يف لصتتم ريمض ءاتلاو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك هبارعإو
 دنع لاي.صتالا ند حمجرا لاهقتالاو . ديز هايإ ناك هلثمو . اهربخ بصن لحم يف لصفنم ريمض

 هنأل ىطعأو لأ.« : وحن هريغ ناك اذإ جوج رمو رثكألا هنأل نظو ناكك ًاخسان لماعلا ناك اذإ ررهمجلا
 «امومكمزانأل ا «(اهومكلاسي Ol + للا مهكيفتي سف : وحن لصولا الإ هلثم يف نآرقلا يف دري مل

 اهيف رسهظي الإ ذإ اهلحما بارعإلا يف مكحلاو [ةينبم] اهلصفنمو اهلصتم [اهلك رئامضلا ظافلأو]

 ا يف لاقي اهک هرشآ مصض هعقر ةمالعو عوفرم وهو لعاف تمق نم ءاتلا يف لاقي الف [بارعإلا

 يا ي لحم تاي ملا رئاس بارشإا# رئامشلا بارعإف ةيبارعإ ال ةيئانب ءاتلا ىلع يتلا هب ةكرحلا نأل ديز ءاج
 يف هنأ كلذ عدو رج لحم ف وأ بصن لحم يف وأ عقر لحم يقاوم لاقي نأب لحملا ىلإ بوسنم

 هتفالع زام ابا نإ هتيمست نأ مامي هنمو أ رورجم و أ آبو صنموأ ًاعوفرم ناكل برعم ظفل هيف ناك ول لحم

 . برعملا لحم هلولح
 [ملعلا] . اتالم ىمسملا نيا مها : كلام نيا هلاق امك وهو ملعلا مسالا نايب يف [لصف]

 ىلع م هنإ ا نم 1 قو « هام هب ملعي هنأل ملعلا نم قتشم ليق < ماللاو نيعلا حتفب
 مام ممل سل وب و لس ےس رع ر ا وما مخ وسل ر هم س اچ ت سان یس یی یر وب يسم جب وس صج ص م ص ا ا يع تحسس س

 ا a لإ ر 3 لسو نع لدع ثيح مهايإ تدوم هلوق هيف : 4 دهاشلا

 .؟فرصتب ها . مالكلا ةعس يف زوجي الو

 )١( ج ليلعملا ةحنم «نينلا ييحم دمحم ١ . نم 1144003١1 ,



 «نرفو مقذشو ةكمو ةمطافو ديزك هريغ لوانتي ال هنيعب ءيشل عضو ام وهو ېصخش :ناعون

 ا م N NE دسألل ةماسأك سائجألا نم سنجل عضو ام وهو يسجو

 [ناعون] همدعو هامسم صخشت رابتعاب وهف ةفلتخم تارابتعاب ةددعتم عاونأ ىلإ مسقنيو « هامسم

 داوس : سوماقلا يف امك وهو ءاخلا نوكسو نيشلا حتفب صخشلا ىلإ ةبسن [يصخش] ملع لوألا

 ال] جراخلا يف نيعم ءيشل يأ [هنيعب ءيشل عضو] مسا يأ [ام وهو] دعب نم هارت هريغو ناسنإلا
 عضولا قيرطب هريغ يف لمعتسي ال هنأ ىنعمب هل عضو يذلا ءيشلا كلذ ريغ لوانتي ال يأ [هريغ لوانتي
 ءيشل عضوت مل اهنأل ةركنلل جرخم ديق هنيعب هلوقو « ةفرعملاو ةركنلل لماش ءيشل عضو ام هلوقف « هل

 لكل حلاص ريمضلا نإف فراعملا ةيقبل جرخم هريغ لوانتي ال هلوقو « كارتشالا ىلع اهعضو لب هنيعب

 ةركن لك اهب فرعي نأل ةحلاص لأو هيلإ راشم لكل حلاص ةراشإلا مساو بئاغو بطاخمو ملكتم

 تلمعتسا اذإ اهنكل كارتشالا ىلع عوضوم اهنم لكف ةلصلا لولدم هب ماق نم لكل حلاص لوصوملاو

 يئزج هنإف ملعلا فالخب ًالامعتسا تايئزج ًاعضو تايلك يهف دحأ هيلإ دنسأ اميف هكرشي مل دحاو يف

 هلوانت نأل ةعامج نم لك هب ىمسم ورمعك كارتشالا ضراعلا ملعلا كلذ يفاني الو الامعتساو اعضو

 رمع نباك ةبلغلاب آملع راص ام اذكو ةددعتم عاضوأ وأ نيعضوب لب دحاو عضوب سيل مهنم دحاو لكل

 هب هصاصتخا يف هامسم نييعتل عوضوملاك وهف نيعم عضاو نم عضولا ةلزنمب لامعتسالا ةبلغ نآل

 اهوحبنو [ةكمو] ءالقعلا ثانإلا مالعأ نم اههبشو [ةمطافو] ءالقعلا روكذلا مالعأ نمار دب زك

 ةريثك ءامسأ اهلو « ماعلاو صاخلا نيب روهشملا مارحلا هللا دلب ىلع ملع ةكم نإف « نادلبلا مالعأ نم

 « باودلا مالعأ نم نم هوحنو [مقذشو] ةفيرشلا ةنيدملا كلذكو مسا فلأ ىلإ نيرخأتملا ضعب اهاهنأ

 سوماقلا مالكو ةيمقذشلا لبإلا بسنت هيلإو رذنملا نب نامعنلل ناكلبإلا نم لحف ىلع ملع مقذش نإف

SSل  eتفينشت يف ءاقنع نبا لاقو  

 لع هئامسأ نمف لادلا لامهإب مقدش امأو . مهل لمجل ملع نيشلاك لاذلا ماجعإب مقذشو : عمسلا

 همزاول نم وهو مفلا عس اولا هلصأو . غيلبلا بيطخملا ىنعمب قدشألاك وهو . فارشالا نم ريثكل ملعو

 ليق مقذشو : ليقع نبا ي يشاوح يف يرضخلا لاقو . هأ للعف ال ملعف هنزوف ةدئاز هيف مي سلاو ةغالبلا

 هوحنو ءارلاو فاتتلا حتفب [نرقو] ها رذنملا نب نامعنلل لمج مسا ةلمهملاب ليقو « همحع. لا لادلاب

 تعش او دار نب ةيجان نب دامر نب درق مهوبأ دارم نم ةليبق ل لئاسلا , هالاعأ نم

 واو عونلا نم ا لارج نجلا ىا yT [و] هنع هالا يضر يقرع يوا

 مسا يأ مام مددنجلا ملعلا يأ [وهو] ساقلا يف هلاق مئاهبلا نم سنج لبالاف ء يلا نم ترض لك

 عيضو نيج ماش هنا [ةماسأك | يه يه .ثبح را مد |

 نم رأل !! ىف دوجر اهل لفعي الو طف ائهذ «لوةعملا ةيدسألا يأ : ةينهللا هسا ۽ 5 | دسألال |



 هسنج يف عئاش هنأل ةركنلاك ىنعملا يف وهو برقعلل طيرع مأو بئذلل ةلاؤنو بلعثلل ةلاعثو
 SOAR ا EEE ءالبقم ةماسأ اذه : هتيأر دسأ لكل لوقتف

 يتلا طقف نهذلا يف ةلقعتملا هتقيقحل يأ [بلعثلل] سنج ملع [ةلاعث] يف لاقي اذك [و] لاحب نهذلا
 [بئذلل] سنج ملع ةزمه مث ةمجعملا لاذلاب [ةلاؤذو] نيصحلا يبأب ىنكيو ةلاعث راص هيف اهدوجوب
 هزمه كرتيو رسكلاب بثذلا سوماقلا يفو « ةدعج يبأب ىنكيو اجراح ال آنهذ ةدوجوملا هتقيقحل يأ

 نم اهلع اهنإف ا لا يك رار علا رباع او [برقعلل] نيعلا سحب [طيرع مأو] ها ربلا بلك
 ةرسيملل آملع ماذح لثم راسيك ءامسأ اهئازإب تعضو ةيونعم رومأ ًاضيأ هنمو < AE يح
 ربلا ىنعمب ةربملل ةربو « روجفلا ىنعمب ةنكاس ميجف ءافب ةرجفلل كلذك راجفو « رسيلا ىنعمب

 ىلع قدصي امهنم لك نإ ثيح نم يأ [ةركتلاك ىنعملا يف] سنجلا ملع يأ [وهو] ةينملل بوعشكو
 ةركنلا نأ امك رخآ نود دحاو هب صتخي ال هسنج دارفأ عيمج يف يأ [هسنج يف عئاش هنأل] ددعتم

 بئذ لكو ةلاعث ظفل هيلع قدصي بلعث لكو ةماسأ ظفل هيلع قدصي دسأ لكف كلذك لجر : وحن

 نم نيعملا درفملا يف سنجلا ملع لامعتساو اهدارفأ نمض يف ةيهاملا دوجول ةلاؤذ ظفل هيلع قدصي ش
 لامعتسالا يف يصخشلا ملعلا ىرجم هنايرجل ًاملع يمس امنإو ةقيقح ةيهاملا ىلع هلامتشا ثيح

 ةماسأ يف ثينأتلاك عستلا للعلا نم ةلع هيلإ تمضنا اذإ فرصني الو فاضي الو هيلع لأ لوخد عنتميف

 ًالبقمو هربخ ةماسأو أدتبم اذهف [ًالبقم ةماسأ اذه] هتيأر دسأ لكل تنأ [لوقتف] لاحلا هنم يتأيو ةلاعثو

 ةيظفللا ماكحألا يف هب قحلأ هماكحأ يف يصخشلا ملعلا كراش امل يسنجلا ملعلاف , ةماسأ نم لاح

 قحلاو : ةيضرملا ةجهبلا يشاوح يف لاق . ةركنلاك هسنج يف عئاش هنأل ىنعم ة ةركن ًاظفل ةفرعم وهف

 قلطمل عضو ام ةركنلا سنجلا مساف « ام رابتعاب مومع عون هيف ناك نإو عويشلا يف يف ةركئلاك سيل هنأ
 الصأ ديق عم ال اهيلع هتلالد هيف ربتعا نإ مث اقلطم معأ وهف يجراخلاو ينهذلا معي امل يأ : ةيهاملا

 ةدحولا ديق عم وأ لك مومعك يلومش همومعو يه ثيح نم ةيهاملا هلولدمو قلطملا سنجلا مسا وهف

 ةيهاملل عضو ام سنجلا ملعو 3 يأ مومعك يلدب همومعو طقف لا هلولدمو ةركنلا وهف ةعئاشلا

 سنجلا مسا نم ًاقلطم صخأ وهف جراخلا يف دوجو اهل لقعي ال يتلا يأ : طقف نهذلا يف ةرضاحلا

 نهذلا يف ام ىلإ ةبسنلاب همومعو عمجيو ىنثي اهل رظنلابو ليلدب ةيجراخلا دارفألا ىلإ ةبسنلاب همومعو
 ةقيقحلل عوضوم ةركنلا سنجلا مسا نأ ىلإ عجري اذه لصاحو . عمجي الو ىنثي ال هل رظنلابو يلومش
 عون وه يذلا ينهذلا اهروضح رابتعاب ةقيقحلل عوضوم سنجلا ملعو « اهعم ديق ريغ نم ةينهذلا
 دارفألا نم نيعم درفمل عضو ام وهف صخشلا ملع امأو ء اهدارفأ نع رظنلا عطق عم اهل صخشت
 يف لوصألاو وحنلا ةمثأ نم لوحفلا ضوخ رثك دقو رخآ عضوب الإ هريغ لوانتي ال ثيحب ةيجراخلا

 مهضعب اهيف ضرتعي لزي ملو ضكر اهناديم يف مهل حربي ملو سنجلا ملعو سنجلا مسا نيب قرفلا

۱١ 



 : ةينكلاو ,ةماسأو ديزك انلثم اك :مسالاف «بقلو :ةينكو مسا :ىلإ ًاضيأ ملعلا مسقنيو

 ةعفرب رعشأ ام :بقللاو

نم [ًاضيأ ملعلا مسقنيو] ىلاعت هللا ءاش نإ امهنيب قرفلا قيقحت يف فاك هانركذ امو ضعب ىلع
 ثيح 

ىنعملا يف قفاوت امهنيب نيئيش عم الإ لمعتست ال ةملك ًاضيأو « وه
 نع امهنم لكب ءانغتسالا نكميو 

 اهبحاصو اهلماع فذح لاحوأ اعامس آبوجو هلماع فذح قلطم لوعفم اهنأ ىلع ةبوصنم يهو رخآلا

 : يطويسلا لاق . اهتيبرع يف ماشه نبا فتوتو ايناث هركذ ىلإو اعوجر ملعلا ميسقت ىلإ عجرا ريدقتلاو
 بقلو ةينكو مسا ىلإ] حبصفلا مالكلا يف تتبث دقف كلذك سيلو ءاهقفلا ناسل يف ةدلوم اهنظ هنأكو

 ملعو سنجلا مسا مهلوق يف امك ملعلا هلباقي دقو بلاغلا وهو فرحلاو لعفلا هلباقي دق [مسالاف

 نا يتايس امب بقللاو ةينكلل هفيرعت نم دافتسيو « انه دارملا وهو بقللاو ةينكلا هلباقت دقو سنجلا

 نسحلاك كلذو امهنمضت نإو مذ الو حلمب راعشإ ريغ نم اهصوصخب تاذلل عضو ام انه مسالا

 لكف يسنج ملع [ةماسأو ] يصخش ملع [ديزك] رم اميف يأ [انلثم] يذلاك يأ [امك] و نيسحلاو

وألا يف ماشه نبا ةرابعو [مأ وأ بأي تردص] يتلا يأ [ام] يه [ةينكلاو] مسا هل لاقي امهنم
 : حض

 عومجم ةينكلا نأ ملعي هنمو ها موشلك مأو ركب يبأك مأ وأ بأ هردص يفاضإ بكرم لك ةينكلاف

خش املع اهب ىنكملا نوك نيب قرف ال مث بآلاو مالا دعب ام ال نيفياضتملا نيمسالا
 [ركب يبأك] ًايص

 وأ هجولا محل عامتجا يهو ةمثلكلا نم ةا هللا لوسر تنب [موثلك مأو] هنع هللا يضر ةفاحق يبأ نبا

 ءايلا حتفو ءارلا نوكسو نيعلا رسكب [طيرع مأو دسألل ثرحلا يبأو] بلعثلل نيصحلا يبأك ًايسنج

 دايز وباو ناصحلل بلاط وباو هثكم لوطل دلاخ وبأ هل لاقيو هترضخل رحبلل ريضخ وباو [برقعلل]

كلذ ريغو ةسيرهلل رباج مأو لمجلل ناوفص وبأو لغبلل راتخملا وبأو رامحلل
 يضتقملاو « ىنكلا نم 

 لؤافتلا يناثلا . بلغألا وه اذهو بلاط هنباب ينك بلاط يبأك سفن نع رابخالا لوألا : رومأ ةينكتلل

 كلم ىحي يبأك دضلا ىلإ ءاميإلا ثلاثلاو . لئاضفلل آعماج آدلو وجري نمل لضفلا يبأك ءاجرلاو

 وأ بيرق هجوب اهيلإ هباستنا وأ اهب هفاصتا ببسب امإ اهب ىنكيف ةلصخب صخشلا راهتشا عبارلا . توملا

 بلاغ ليبقلا اذه نمو « قحسإ وأ ليعمسإ همسا نمل حيبذلا يبأو ميهاربإ همسا نمل ءافولا يبأك ديعب

 ةنبا وا نباب ردص ام يزارلا رخفلاو ىضرلا لاق امك اضيأ ةينكلا نمو سنج مالعأ يهو ناويحلا ىنك

 ضرألا تنبو سرع نباو ىوآ نباو نوبل نباو ًافشکنم هرمأ ناك نمل الج نباو بارغلل ةيأد نباك

 ملعب صتخي ةنبا وأ نباب ردصملاو : يزارلا رخفلا لاق . ضاخم تنبو ةرخصلل لبجلا ةنباو ةاصحلل

 ةينكب سيل ليقو « سابع نباو رمع نبا اهنمف كلذب صتخي ال ليقو « ةروكذملا ةلثمألاك سنجلا

 ةعفرب] ملعأ يأ [رعشأ ام بقللاو] ينيمامدلا هدرو اهب ىنكملا مظعي ال ةينكلاو : ىضرلا لاق . الصأ
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 بقللا ريخأت بجو بقللاو مسالا عمتجا اذإو . ةقانلا فنأو ةطبك هتعضب وأ نيدباعلا نيزك هامسم

 SS بارعإلا يف مساللأعبات بقللا نوكيو ‹نيدباعلا ني زءاج : وحن : حصفألا يف

 مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع دلا بقل [نيدباغلا نيزك | اب يأ [هامسم

 3 ءابلا حتفب [ةطبك] ردقلا يف ةعفرلا فالخ ةعضلاو همذ يأ : اهرسكو داضلا حتفب [هتعضب] رعشأ [وأ]

 بيسو . عيرق نب رفعج بقل [ةقانلا فئاو] ها بقل ةطب ليقو زوألل طبلا دحاو ةطبلا سوماقلا يفو

 هل لاقف ةقانلا سأر الإ قبي ملف هيبأ ىلإ همأ هتثعبف هئاسن نيب اهمسقو ةقان حبذ هابأ نأ هيلع بقللا اذه نايرج

 5 هب بقلف هرجي لعجو ةقانلا فنأ يف هدي لخدأف هب كنأش هوبأ

 وأ حدملا ىنعم ًاربتعم تاذلا نييعتل هعضو امنإ عضاولا نأل لد نود رعشأ هريغك لاق امنإ [هيبنت]
 مسالا نأ بقللاو مسالا نيب قرفلا : يرهبألل دضعلا ي يشاوح يفو « طقف روكذملا ىنعملل ال مذلا

 ةدارإ دنع بقللا راتخي كلذلو مولا عم تاذلا هب دصقي بقللاو ةنيعملا تاذلا هتلالدب دصقي

 ًابلاغ هنأل [حصفألا يف] هنع [بقللا ريخأت بجو بقللاو مسالا عمتجا اذإو] ها ةناهالا وأ ميظعتلا

 هراعشإل هنألو يلصألا هانعم دارملا نأ عماسلا مهوي هميدقتف ةفقو ةطبك ناسنإ ريغ مسا نم لوقنم

 لوا هب ىتأولف ةدايزو ةيملعلا هيف نألو ههبش اذكف مدقي ال تعنلاو تعنلا ىنعم يف ناك مذلا وأ حدملاب

 نيز ديز ءاج] كلوق [وحن] ةيئكلا ةروصب سيل يذلا صاخلا بقللا يف هلك اذهو مسالا نع ىنغأل

 هرج ةمالعو هيلإ فاضم نيدباعلاو لدب وأ نايب فطع نيز لعاف ديز ضام لعف ءاج هبارعإو [نيدباعلا
 رمعو قيدصلا ركب وبأو ىضرلا يلعو رقابلا دمحمو قداصلا رفعج هلثمو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا
 دمحم همسا نم لكل نيدلا لامجك ماعلا بقللا امأ . ىضترملا يلعو نيرونلا وذ نامثعو قورافلا
 هريخاتو هميدقت يوتسيف نسح همسا نم لكل نيدلا فرشو هللا دبع همسا نم لكل نيدلا فيفعو

 هنإف صاخلا فالخب ىمسملل ال اقلطم مسالل عضو امنإ هنأل هكارتش ثاو همومع لاح ريخأتلا ةتكن دقفل
 نمحرلا دبع يبأ بقل دانزلا يبأك ةينكلا ةروصب بقللا امأو . اقرتفاف مسالل ال ىمسملل عضو امنإ
 بجيف اهنع هللا يضر ةيلالهلا ةميزخ تنب بنيز نينمؤملا مأ بقل نيكاسملا م أو ناوكذ نب هللا دبع
 بقللا ميدقت عمس دق هنأ ىلإ هب راشأ حصفألا يف هلوقو هلصأ ىلع ةينك هنأ مهوت عفدل ًاقلطم هريخ

 اا ا مس ل رم
 نكل هب درو دق عامسلا نألو ميحرلا نمحرلا يف امك مدقي دق آضيأ خلبألا نآلو هوجن ادي لدين دقي
 وأ هنم الدب [بارعإلا يف مسالل آعبات] رخأ اذإ [بقللا نوكيو] ةرورضلا ىلع هلمح نكميف رعشلا يف

 لعفل ًالوعفم هبصنب وأ فوذحم أدتبم ربخ هعفرب امإ ةيعبتلا نع هعطق آضيأ زوجيو هيلع نايب فطع

 نيدباعلا نيز ديزك بكرم يناثلاو درفم لوألا وأ نيدلا فيفع هللا دبعك نيبكرم اناك ءاوس فوذحم
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 ةينكلا نيب بيئرت الو ءزرك ديعس :وحن بقللا ىلإ مسالا ةفاضإ بجيف نيدرفم اناك اذإ لإ

 ديزك درفملاف ,ءبكرمو درفم :ىلإ ًاضيأ ملعلا مسقنيو «بقللاو ةينكلا نيب الو مسالاو

 هللا دبعك يفاضإ بكرم :ماسقأ ةثالث بكرملاو ,دنهو

 نيدرفم اناك اذإ الإ] اهرذعتل يناثلا ىلإ لوألا ةفاضإ عنمتو ةطب هَّللا دبعك هسكعوأ ةقانلا فنأ رفعجو

 [ذ رك ديعس : وحن] عنام اهنم عنمي مل ام [بقللا ىلإ مسالا ةفاضإ] نييرصبلا روهمج دنع يأ [بجيف

 لوألا انفضأ ولف دحاو يناثلا او لوألا ىمسملا نأل ةفاضإلا عانتما سايقلا ناكو زرك ىلإ ديعس ةفاضإب

 ىلإ ىمسملا ةقاضإ نم هنأب كلذ نع اوباجأ مهنأ الإ هسفن ىلإ ءيشلا ةفاضإ كلذ نم مزل يناثلا ىلإ

 ءارلا نوكسو فاكلا مضب زركو مسالا اذه ىمسم ينءاج ةفاضإلاب زرك ديعس ينءاج ىنعمف مسالا

م ةفاضإلا نم عنم نإف حيرصتلا يف هلاق يعارلا جرخ لصألا يف وهو ياز هرخآ يفو ةلمهملا
 امك عنا

 ليلخلا ميهاربإك لأب ا ًاتورقم لصألا يف ًافصو بقللا ناك وأ زرك ثراحلاك لأب ًانورقم مسالا ناك اذإ

 ىلع صن يناثلا ىلإ لوألا تفي ةافووابلاو قداصلاكو يدهملا دمحمو ديشرلا نورهو قورافلا رمعو

 يف امك عطقلاو نيدرفملا يف ًاضيأ عابتالا نيققحملا نم هريغو ماشه نبا زوجو فورخ نبا كلذ

 ركب وبأ لاق : وحن مسالا ىلع ةينكلا ميدقت زوجيف اعمتجا اذإ [مسالاو ةينكلا نيب بيترت الو] امهريغ

 ثيح مسالا ىلع اهميدقت نأ حنصألاو : ءاقنع نبا لاق : ركبوبأ ديعس لاق : وحن هنع اهريخأتو ديعس

راعشإلا دصق نإف بقل اهنأ مهوتي الثل مذوأ حدمب ترعشأ اذإ اميس الو بجي مل نإ نإ حجارلا وه اعمتجا
 

 اذإف تعنلا ىنعم نم اهيف ءيش الو ميظعتلا هب دصقي امم هنأل اهميدقت بجو ىمسملا ميظعتب ءادتبا

يدقت زوجيف [بقللاو ةينكلا نيب الو] بقل ال ةينك اهنأو مظعم ىمسملا نأ ماع تردص
 هيلع ةينكلا م

 بجي بقللا نأ يضتقي ام ةصالخلا نم ةخسن يفو : حضرألا يق ماش نبا لاق . هنع اهريخأتو

 زوجي لب حيرصتلا يف يرهزألا لاق . ها كلذك سيلو ةقانلا فنأ هللا دبع يبأك ةينكلا نع هريخأت

 « ةصالخلا مالك رهاظ ىلع يدارملا ىشم دقو ها E ةينكلا ىلع بقللا ميدقت

 ضعب هراتخاو غئاصلا نبا هقفاوو ةينكلاو مسالا مدقو بقللا رخأ هريغ عم بقللا عمتجا اذإ : لاقف

 معن « ةينكلا نع هريخأت يضتقت مسالا نع بقللا ريخأت : تاليلعت ءاقنع نبا لاقو . نيرخأتملا

 ىلع ةينكلا تمدق ةثالثلا تعمتجا اذإو يهكافلا لاق . ها ةينكلا نود مسالا نع هريخأت عومسملا

 امك ةينكلا نع بقللا ريخأت بوجو رهظيف « قيتع ديعس ركب وبأ لاق : وحن بقللاب ءيج مث مسالا

 وه اذه بقلوأ ةينكوأ مسا نم رخأت اميف عطقلاو عابتالا زوجيو : ءاقنع نبا لاق . ها ٍمهمالك نم ذخؤي

 درفملاف « بكرم] ىلإ [و] بيكرتلا نع [درفم ىلإ ًاضيأ ملعلا مسقنيو] قيفوتلا هّللابو ها قيقحتلا
نأل ةبكرملا مالعألا يف بلاغلا وهو [يفاضإ بكرم] لوألا [ماسقأ ةثالث بكرملاو : دنعو ةيارك

 را 

 هللا ديعك] هلبق امم نيونتلا ةلزنم امهيناث لزن نيمسا لك هطباضو , ةفاضم يهو ىنكلا اهيف
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 يدانسإ بكرمو ؛هيوبيسو تومرضحو كبلعبك يجزم بكرمو .ىنكلا عسيمجو نمحرلا دبعو
 a yy قربك

 اهلك اهنإف مأ وأ بأب ردص ام قبس امك يهو ةينك عمج فاكلا مضب [ىنكلا عيمجو نمحرلا دبعو
 ارجو ًابصنو ًاعفر لماوعلا بسحب لوألا ءزجلا برعي نأ همكحو « موثلك مأو ةفاحق يبأك ةفاضم
 ثيناتلا ءات ةلزنم امهتينا تلزن نيتملك لك وهو [يجزم بكرمو] ًامئاد ةفاضإلاب يناثلا ءزجلا ضفخيو

 يناثلا ءزجلا ىلإ بارعإلا لقتنيو « ثينأتلا ءات لبق ام حتفي امك رخآلا حوتفم هلبق ام نأ يف اهلبق امم
 هيوب ًاموتخم ناك نإف هيوب آموتخم نكي مل اذإ يجزملا بيكرتلاو ةيملعلل فرصني الام بارعإ برعيف

 ىلع ملع [تومرضحو كيلعبك] : هلوقب كلذل فنصملا لثم مث رم امك رسكلا ىلع ينب هيوبيسك
 تومو رضحو كبو لعب بيكرتلا لبق امهيف لصألاو . نميلاب ىرخألاو ماشلاب امهنم ىلوألا نيدلب
 مئص مسا وهو لعب نم بكرم ةدلبل ملع كبلعب : يماجلا لاق . ةدحاولا ةملكلاك اراصو اجزتماف

 لهأل منص مسا لعب : هريسفت يف دوعسلا وبأ لاقو . آدحاو امسا العج ةدلبلا هذه بحاص مسا كبو
 هجوا ةعبرا هلو ًاعارذ نورشع هلوط بهذ نم ناك ليق . كبلعبب نآلا فورعملا دلبلا وهو ماشلا نم كب

 ملكتيو هفوج لخدي ناطيشلا ناكف « ءايبنأ مهولعجو نداس ةئامعبرأ هومدخنأ ىتح هومظعو هب اونتف
 سَ ها نميلا لهأ ةغلب برلا لعبلا ليقو . سانلا اهنوملعيو اهنوظفحي ةندسلاو ةلالضلا ةعيرشب
 تئش نإو فاضيو ءارلا مضب تومرضح اذه لاقيو ةليبقو دلب ميملا مضتو تومرضحو : سوماقلا

 7 ةرصبلا نيدليلا سيئر لب ةرصبلا سيئروحنلا يف ريهشلا مامإلا بقل [هيوبيسو] ها يناثلا نونت
 نب ورع تاو حالا هذيملت ىلع هباتك أرقف ةفوكلا سيئر يئاسكلا جوحأ ىلاعت هللا نأ لقن هنأل

 الإ فرصني مل قلطأ اذإ ىتح هيلع بقللا بلغ نكلو رشب وبأ هتينكو مهالوم يثراحلا ربنق نب نامثع
 اا ل خيضقلا حرش يف يسويلطبلا لاق حافتلا ةحئار هانعم يسراف ظفل وهو « هيلإ

 رغص يف كلذب هصقرت همأ تناك ليقو ٠ ا ارو دعنا ر سلا بيلا واتم

 هتفاطلل كلذب بقل لوقو « حافتلا مش داتعي ناك ليقو ٠ حافتلا ةحئار هنم مشي هاقلي نم لك تاك لبق

 وحنلا ذخأ حافتلا نول هدودخ نأك ةرمحب آبرشم ضيبأ ناك هنأل ليقو ؛ هكاوفلا فيطل نم حافتلا نأل
 e ل ة قلطأ اذإ يذلا هباتك يف هنم اهدافتسا يتلا مولعلا عمجو ليلخلا نع

 نب ليلخلاو  هريظن عضوي مل نآلا ىلإو وحنلا يف فص باتك لك نم نسحأ هباتك ءاجف هيلإ الإ

 SS ES ورمع يبأ هخيش نعوحنلا ذخا دمحا

 دقو «٠ مهريغز يناودعلا ر نت خو نرقألا نوميمو نادعم نب ةسبنع مهو يلؤدلا دوسألا

 م هنع هللا يضر بلاط يبا نب يلع نع وحنلا باوبأ ضعب ذخأ دوسألا ابأ نأ تاياورلا تقباطت

 [قربك] ىرخآلا ىلإ امهادحإ تدنسأ نيتملك لك وهو [يدانسإ بكرمو] رخ ًباوبأ كلذ دعب هيف داز
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 .اهانرق باشو «هرحن

 قيرب هل هرحن قرب رحن ناك لصفملل ليطه حرش يفو . سوماقلا يف هلاق لجر بقل [هرحت] ءارلا حتفب
 : اهينب يف رعاشلا لوقل ةارما هب تبقل اهرعش اتباؤذ يا [اهانرق باشو] هرحن قرب ليقف

 تلعتو رمصت اهانزت بايك يت اهنوحكتت ال هللا تيبو متبذك

 ةيمستلا لبق هيلع ناك ام ىلع ةياكحلا همكحو . بلحلاو رصلا يف اهسأر انرق باش يتلا ينب يأ

 بارعإو « اهانرق باش ينتءاجو هرحن قرب ينءاج لوقتف اهتروص ءاقب هضرغ ةلمجلاب ىمسملا نأل

 لعاف هرحن قرب هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف ءاج لوألا
 ءايلاو ةياقولل نونلاو ثينأتلا ةمالع تانا. يقام لعف ءاج يناثلا بارعإو . هيلع وه ام ىلع يكحم

 ًارش طبأت هلثمو هيلع وه ام ىلع يكحم لعاف اهانرق باش هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض
 . اهب ىمسملا لمجلا نم هوحنو

 ماعلا دهاوش

 ُبُْلْحَنو ٌرُصَت اهانرق باش ينب اهنوحكنتال هللا تيبو متبذك 06

 .«١)هيوبيس دهاوش نم وهو . دسأ ينب نم لجر ىلإ بسن تيبلا
 اهعورض دشت يأ ةيشاملا رصت يتلاو اهانرق باش اهل لاقي يتلا ةأرملا ينب اي اهحاكن نم اونكمتت نل دارأ

 . ها . ةيعارلا زوجعلا ينعي سأرلا بناج يف رعشلا نم دوقعملا نرقلاو بلحتف ردلا عمتجيل

 هللا تيبو ؛ عمجلا ىلع لاد ميملاو لعاف بطاخملا ريمض ءاتلاو ضام لعف بذك متبذك : بارعإلا

 ال , هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم تيب ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هب مسقم تيب رجو مسق فرح واولا
 لعاف لصتم ريمض و اولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نوحكتت ةيفان [ال] اهنوحكنت

 يلب « مسقلا باوج بارعإلا نم اهل لحم ال لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو هب لوعفم ريمض ءاهلاو
 ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب بوصنم فوذحم ءادن فرحب یدانم ينب اهانرق باش

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف رصت ء هيلع وه ام ىلع يكحم هيلإ فاضم اهانرق باشو فاضم ينبو ملاسلا
 . رصت هلوق ىلع فوطعم بلحتو لاح بصن لحم يف ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ةرهاظلا

 لعف نم هنآل يدانسإلا بكرملا نع لوقنم ةأرما ىلع ملع مسا ءاج ثيح اهانرق باش هلوق هيف : دهاشلا

 . هيلع وه ام ىلع يكحم لعافو

 . ۲۱۷ ص لماكلا . "11 / ۳ ج صئاصخلا « 4 ءال ص / ۲ ج (۱)

 . ٣ / AT AO ج هيوبيس دهاوش تايبأ حرشو قيقحت «مالسلا دبع دمحم (۲)
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 اتو هتو يتو هذو يذو ,ركذملا درفملل اذ :وهو هيلإ راشم عضو ام ةراشإلا ما (لصف)

 ناتو رح لاو بصتنلا يتلاح يق نيذو ‹عفرلا ةلاح ۶ ركذملا ىثملل ناذو ,ةثئؤملا ةدرغملل

 A ا SAC راو بصنلا يتلاح يف نيتو ‹ عضرلا ةلاح يف ثنؤملا ىنثملل

 وهو ًاملع الإ لمعتسي مل يذلا وه لجترملاف « لوقنمو لجترم ىلإ ًاضيأ ملعلا مسقني [ةمئت]
 روصنمو روثو ديزو نسحو لضفك ًاملع لمعتسا مث ملع ريغ عضو يذلا وهو لوقنملاو « داعسك ردان

 مث هسفن يف ًاماع مسالا نوك ةبلغلا ةقيقحو ةبلغلاب ملعلا ًاقافتا يصخشلا ملعلا ماسقا نمو « دمحمو

 هيف ةكرشلا عنمي ًامات ًاراهتشا هب رهتشيف هقحتسي نم ضعب يف صوصحت لامعتسالا ثيح نم هل ضرعي

 . ايرثلل مجنلاو ةنيدملاو ةبعكلاك لا وا سابع نباو رمع نباك ةفاضإلا همزلتو

 سنج لك ىلإ ةراشإلل اهتيحالصو اهمومعل تامهبملا ىمستو « ةراشإلا ءامسأ نايب يف [ل.ف]

 هدح [ةراشإلا مسا] سرف اذهو لجر اذهو دامج اذهو ناويح اذه : وحن عون لا ,رداخشأ ىلإو
 اذه كلوقك هيلإ ةراشإلا عم ىمسمل يا [هيلإ راشمل عضوإ مسا لك يا [ام] وه هادع امع هل زيمملا

 درفملل] هب راشي [اذ وهو] تاذلا كلتل ةراشإلا ىلعو ديز تاذ ىلع اذ ةظفل لدتف الثم ديز ىلإ ًاريشم

 فلألاو طقف لاذلا وه مسالا نويفوكلا لاقو . حصألا ىلع ةيلصأ هفلأو ناك سنج يأ نم [ركذملا
 تعضو ةغيص يه لب اذ ةينثت سيل ناذ ناب درو ناذ : وحن ةينثتلا يف اهطوقس ليلدب ريسكتلل تديز

 سالتخالابو يهكافلا لوق ىنعم وهو عابشإ ريغب اهرسكبو ءاهلا ناكسإب [هذو يذو] امهو امتنأك ةينثتلل

 ةدرفملل] ةسمخعلا هذه نم لكب راشي رصقلاب [اثو] هكرتو عابشإلاب اهرسكبو ءاهلا ناكسإب [هتو يتد]
 ةراشإالا عقت دقو « ربيغت ريثك اهعم مزلي ال هنأل اهدحو ات الإ ةئنّؤملا ةدرفملا تاغل نم ينثي الو [ةثنؤملا

 وا مرجلا ةدارإال وهو * يبر اذه لاق ةغزاب سمشلا ىار املف# : ىلاعت هلوقك ركذملا ظفلب ثنؤملل

 ةراشإلا يف ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلا هناسل نم نكي ملو ميهازبإ لوق ةياكح هنأل ليقو « بكوكلا

 وبا هلاق ءاوسلا ىلع كلذ يف مهدنع ثنؤملاو ركذملا لب سرفلاو كرتلا كلذ يف امهنيب قرفي ال امك

 [عفرلا ةلاح يف] هيلإ هب راشي [ركذملا ىنثملل] اهديدشت زوجيو ةقفخم نونلا رسكب [ناذو] ناب»-

 نيذب تررمو نيذ تيأر : وحن [رجلاو بصنلا يتلاح يف] هيلإ هب راشي [نيذو] ناذ ىنءاج : هسن

 نات ينءاج وحن [عفرلا ةلاح يف] هيلإ هب راشيف [ثنؤملا ىتثملل] اهدبدشتو نونلا فبفختب [ تاتو
 فنصملا مالك رهاظو نيتب تررمو نيت تيأر : وحن [رجلاو بصنلا يتلاح يف] هيلإ هم راشي | نيتو]
 ءانبلا ةلع دوجول ناينبم امهنا نوققحملا هيلإ بهذ يذلاو ناديزلاك نايرعم امهناو ةفضتح ناشنثم امها

 بوصنملا ىنثملا ةروص ىلعو عفرلا ةلاح يف عوفرسلا ىنثملا ةروص ىلع اءاح امنإو امو

 امهعوقو نأل لصا امهنم لك لب فلألا نع ةبلقنم |هيف ءايلا تسيلف رجلا و بصنلا يلا يصرو ل "

 يف ةراشإ مسا ناذ ضام لعف ءاج ناذ ينءاج : وحن بارعإ يف لوقتف « ىقامنا ترعملا هد. | ٠
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 زوجيو «نييميمتلا دنع رصقلابو «نيزاجحلا دنع دملاب ءالوأ ًاثنؤم وأ ناك ًاركذم عمجللو
 .ءالؤهو نيتاهو ناتاهو نيذهو ناذهو هذهو اذه :وحن ةراشإلا ءارسأ ىلع هيبنتلا اه لوخد

 ةيمسإلا فاكلا فرصن فرصتت ةيفرح افاك ةراشإلا مسا تقحلأ ًاديعب هبلإ راشملا ناك اذإو

 E Ss eS ,نكاذو مكاذو (ىاذو كاذو كاذ :وحن بطاخملا بسحب

 هب لوعفم بصن لحم يف ةراشإ مسا نيذ رجلاو بصنلا يتلاح يف لوقتو « نات هلثمو لعاف عفر لحم

 رج لحم يف ةراشإ مسا نيذو رج فرح ءابلا « نيذب تررم : وحن ًارورجم ناك نإو « ًابوصنم ناك نإ

 هرخآ يف يف ةروسكم ةزمه يأ [دملاب ءالوأ] لقاع ريغوأ ناك القاع [اثنؤم وأ ناك اركذم عمجللو] ءابلاب

 يأ [ نييزاجحلا دنع ] ءالؤه وا ءالوأ ينءاج : وحن نونم ريغو ءالؤه وأ ءالوأ ينءاج : وحن ًانونم

 نيروهشملا برعلا يأ [نييميمتلا دنع] هرخآ يف ةرهشال يأ [رصقلابو] زاجحلل نيبوسنملا برعلا

 حتفب ىلؤهو ىلوأ ينءاج : نولوقيف دمار: ةعيب رو سيق نع ًاضيأ تيورو دجن دالب ناكس ميمت ينبب

 يهكافلا لاق . ماللا حتفو واولا نوكسو ءاهلا حتفب ىلوه اهيف لاقي دقو ماللا حتفو ةزمهلا مضو ءاهلا

 فلأ رصقب [هيبنتلا اه لوخد زوجيو] فلالاب بتك ًادودمم ناك نإو يأ ءايلاب تکی ًاروصقم ناك اذإو

 ام ىلع بطاخملا هيبنتل [ةراشإلا ءامسأ] لئاوأ [ىلع] ةزومهم ريغ فلأب هكاوفلا يفو ءاقنع نبا هلاق اه

 ىنثملل [ناذهو] ثنؤملل ةراشإلا يف [هذهو] ركذملل ةراشإلا يف [اذه : وحن] هتلفغل ةلازإو هيلإ ىقلي

 عفرلا ةلاح يف ثنؤملا ىتثملل [ناتاهو] رجلاو بصنلا يتلاح يف هل [نيذهو] عفرلا ةلاح يف ركذملا

 ًابيرق ناك اذإ هيلإ راشملا ةلثمأ هذهو ًاقلطم عمجلل [ءالؤهو] رجلاو بصنلا يتلاح يف هل [نيتاهو]

 0 اهل عضوم ال يأ [ةيفرح ًافاك ةراشإلا مسا] رخآ ًابوجو [تقحلا ًاديعب هيلإ راشملا ناك اذإو]

 اهنأ ريغ هيلإ راشملا دعب ىلع ةلالدلل هب ءيج باطخ فرح يه لب فاضي ال ةراشإلا مسا نال بارعإلا

 نم هبطاخي نم ةلاح ىلع لدتل [بطاخملا بسحب] نوكتف ابلاغ [ةيمسإلا فاكلا ترص رمت

 باطخلاو ركذم درفم ىلإ ةراشإلا تناك اذإ فاكلا حتفب [كاذ : وحن] ثينأتو ريكذتو عمجو ةينثتو دارفأ

 اذإ [امك اذو] ةثنؤمل باطخلاو درفم ىلإ ةراشإلا تناك اذإ فاكلا رسكب [كاذو] ًاضيأ ركذم درفمل

 اذإ [نكاذو] روكذلا عج تاطخلاو درفمل ةراشإلا تناك اذإ [مكاذو] ىل باطخلاو درفمل ةراشإلا تناك

 يف رسكيو ريكذتلا يف حتفي نأ بلاغلا ريغ نمو ثانإلا عمجل باطخلاو درفمل ةراشإلا تناك

 ةمالع اهقحلت الو اقلطم حتفت نأ اذه نودو عمج الو ةينثت ليلد اهقحلي الو ثينأتلا
 عمج الو ةينثت

 يف (مكل ريخ مكلذإ» : ىلاعت هلوقو « ةرقبلا يف هب ظعوي كلذ : ىلاعت هلوق امهلمتحيو

 , ةلداجملا

 ملعلا وأ رظنلا ىنعمب ةرات نوكت تيأرأ نأل ر ي عيارات ناكلا هذه لصتت دق [ةدئاف]
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 يف الو ىنثملا يف ماللا لخدت الو ,نكلذ مكلذ امكلذ كلذ كلذ :وحن ًامال اهلبق ديزت نأ زوجيو
 ,كئلوأو |كناتو امكناذ :وحن فاكلا دعبلا ةلاح اهيف لخدت امنِإو هدم نم ةغل يف عمجلا

 كاذاه :دعبلا ةلاح هيف لاقيف اذه :وحن .هيبنتلا اه هتمدقت اذإ درفملا ىلع لخدت ال كلذكو

 511111111 10 «نودعاق انهه انإإ :وحن انهه وأ ان بيرقلا ناكملا ىلإ راشيو

 يأ آمئاق كتيأرأ اهيف لوقتف هب الوعفم فاكلا اهب لصتتو ريمضلاو رهاظلل دنستو ماهفتسالا ديفتف
 : وحن بطاخملا ءات ريغ ىلإ دنست الو اماهفتسا ديفت الف ينربخأ ىنعمب ةراتو آمئاق كسفن تملعأ
 ريددتتلاو دارفإلا ءاتلا تمزل فاكلا هذه اهب تلصتا اذإف ديز نع ينربخأ يأ عنص ام ًاديز تيأرأ

 ينربخأ يأ عنص ام آديز نكتيأرأ مكتيأرأ امكتيأرأ كتيأرأ : لوقتف فاكلل تامالعلا قوحلب ءانغتسا

 فاكلاو لعاف ءاتلا يئاسكلا لاقو سكعلاب ءارفلا لاقو باطخ فرح فاكلاو لعاف ءاتلاف ديز نع

 عم يأ [نوجيو] ةفنأتسم وأ ديز نم لامتشا لدب عنص ام ةلمجو ضفاخلا عزنب بوصنم آديزو لوعفم
 [كلذ] فاكلا حتفب [كلذ : وحن] دعبلا ىلع ةلالدلا يف ةدايز [آمال اهلبق ديزت نأ] فاكلا قاحلإ
 فاكلاو دعبلل ماللاو ةراشإ مسا اذ هبارعإ يف لوقتو فطاعلا فذحب [نكلذ مكلذ امكلذ] اهرسكب
 [ىنثملا] ةروص ىلع ناك اذإ ةراشإلا مسا [يف ماللا لخدت الو] بارعإلا نم هل لحم ال باطخ فرح

 [هدم نم ةغل يف عمجلا] ةروص [يف] ةغيص ىلع ناك اذإ [الو] امكلنات الو امکلناذ لاقي الف ًاقلطم

 ماللاب يتأي ال نم مهنمف هرصق نم امأو كل ءالوأ مهتغل ىلع لاقي الف مدقت امك نويزاجحلا مهو

 دعبلا ةلاح] هدم نم ةغل يف عمجلاو ىنثملا يف يأ [امهيف لخدت امنإو] اهب يتأي نم مهنمو ًاضيأ
 ال] عومجملاو ىنثملا ىلع ماللا لخدت ال امك يا [كلذكو كئلواو امكناتو امكناذ وحن فاكلا

 يف كلام نبا راشا اذه ىلإو [هيبنتلا] رصقلاب [اه اهتمدقت اذإ] ثنؤملا وأ ركذملا [درفملا ىلع لخدت

 اذه هيف لاقي الو [كاذ اه دعبلا ةلاح هيف لاقيف اذه : وحن] . ةعنتمم اه تمدق نإ ماللاو : هلوقي ةيفلألا

 نمو كلام نبا ةقيرط يهو ىدعبو ىبرق ناتبترم الإ ةراشإلا مسال سيل هنا ديفي فنصملا مالكو « كل
 ءاذ : وحن ماللاو فاكلا نع ةدرجملا يهو ىبرق : بتارم ثالث هل نا ىلع روهمجلا نكل هعبت

 ةدايز نأل كاذ : وحن اهدحو فاكلاب يتلا يهو ىطسوو « كلذ : وحن امهب ةنورقملا وهو ىدعبو

 عيمج فالخب هريغ ىلإ امهب راشي ال نيظفلب [بيرقلا ناكملا ىلإ راشيو] ةفاسملا ةدايزب رعشت فرحلا

 نع ةدرجم نونلا فيفختو ءاهلا مضب [انهب] هريغو ناكملا ىلإ هب راشي هنإف ةراشإلا ءامسأ نم مدقت ام
 ديكوت فرح نإ هبارعإو [4نودعاق انهه انإإ : وحن] اهيلع هيبنتلا اه ميدقتب [انهه وأ] هيبنتلا اه
 هيبنتلل ءاهلا انهه اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ةمغدملا انو ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو

 عوفرم وهو نإ ربخ نودعاق نودعاقب قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةراشإ مسا انه
 هلعافو لعفلا لمع لمعي لعاف مسا دعاقو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو
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 .«مث تيأر اذإو» :وحن مثوأ انهه وأ انه وأ كلانه وأ كانهاه وأ كانب :ديعبلا ناكملا ىلإو

 O OTO ءدئاعو ةلص ىلإ رقتفا ام لوصوملا مسالا (لصف)

 اه وأ] ,i فاكلاب [كانهب] ظافلأب [ديعبلا ناكملا ىلإ] راشي [و] نحن هريدقت آزاوج هيف رتتسم

 رسكب [انه وأ] نوتلا ديدشتو ءاهلا حتفب [انهوأ] ماللاو فاكلاب [كلانه وأ] هيبنتلا اه عم فاكلاب [كانه

 ىلإ هدعب امو كانهو مال الو فاك اهقحلت الو ميملا ديدشتو ةثلثملا حتفب [مث وأ] نونلا ديدشتو ءاهلا

 لحم ال باطخ فرح فاكلاو ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةراشإ مسا اهبارعإ يف لاقي اهلك مث وأ هلوق

 ىلع فطع فرح واولا هبارعإو [( مث تيأر اذإوإ : وحن] دعبلا ىلع ةلالدلل ماللاو بارعإلا نم اهل

 مث لعافو لعف تيأر نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ (اروثنم آؤلؤل مهتبسح مهتيأر اذإ9» : ىلاعت هلوق

 [ةلأسم] ماشه نبا ةبوجأ يفو تيأرب ةقلعتم اهل ةمزالم اهنأل ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ةراشإ مسا

حملا لاق باوجلا ر يبك اكلمو ًاميعن تيأر مث تيأر اذإو# : ىلاعت هلوق نم تيأر لوعفم نيأ
 ال نوقق

 اذإو ريدقتلاو هتلص تيقبو فذح لوصوم ليقف ءالؤه فلتخاو . لوعفم اهل موق لاقو « وق

 كنيبو ينيب ام يأ 4 كنيبو ينيب قارف اذهو مكنيب ام يأ «مكنيب عطقت دقلإ» هلثمو ليق « « مثام تيأر

 فذح نسحي الف ةدحاولا ةملكلاك هتلصو لوصوملا نأ لوألا دريو « مث سفن وهو روكذم ليقو

 وأ «نيرخآلا مث انفلزأو» هلوقك افرظ الإ ةيبرعلا يف لمعتست مل مث نأ يناثلاو . رخآلا ءاقبو امهدحأ

 هلوقب ءادتبالاو مث ىلع ءارقلا ضعب فقوف «آميعن تيأرإ هلوق اذإ باوجو ها ىلإ وأ نمب نمب ةرورجم

 . اهباوجو اذإ نيب لصفلا نم هيف امل نسح ريغ ًاميعن تيأر

 عضو نم ضرغلاو : عماجلا حرش يف يولعلا لاق . هتلصو لوصوملا مسالا نايب يف [لصف]

 ليقف لوصوملا هب فرعت اميف اوفلتخاو . ةلصلا فذح عنتما اذهلو لمجلاب فراعملا فصو لوصوملا

خملا نأ دقتعي ام ىلع ملكتملا هقلطي نأ ىلع لوصوملا عضو نأل عضولاب ةفرعم وه
 هنوكب هفرعي بطا

 ء امو نم : وحن يف اهتينبو يتلاو يذلا : : وحن يف لأب ليقو هل لوصحلا مولعم مكحب هيلع آموكحم

وهمجلا هيلع ام اذهو ابلاغ ةمزال ةدئاز يذلا : وحن يف لأو بطاخملل ةدوهعم اهنأل ةلصلاب ليقو
 وهو ر

 هب لصتت [ةلص ىلإ] هامسم نايب يف جاتحا يأ [رقتفا] مسا يأ [ام]وه [لوصوملا مسالا] حيحصلا

 حيرص فصو وأ نيمات رورجمو راج وأ فرظ وأ ةيربخ ةلمج امإ هانعم لمكتل
 لمتشت [دئاع] ىلإ [و]

 نيدلا فرش نإ ليق دقو « هب ةلصلا طبرل لوصوملا ىلع دوعي ريمض هب دارملاو ةلصلا كلت هيلع

 : مظعملا كلملا ىلإ بتكف ضرم ىسيع نب دمحم

 يفالست لبق فالتو ىدنلا يلوي لزي مل ىلوم نيعب ّيلإرظبأ
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 م6 6 هدم راف ام اءما ءاو ين ع ناو ماعم ا. و اراه هر ام هدف هف عفاف راو هاو مرام ةاوف هاف هال اه عاما دع سماه راو ده حاج ماو از

 يفاولا ءانشلاو يئاعد متغاف هجاتحيام جاتحأ يذلاك انأ

 زرتحاو « ةلصلا هذهو دئاعلا انأو يذلا تنأ هل لاقو رانيد فلأ هعمو هدوعي مظعملا كلملا ءاجف

 لاق . دئاع ىلإ جاتحي ال ةلص ىلإ رقتفا نإو هنإف يفرحلا لوصوملا نع لوصوملا مسالاب فنصملا

 لوصوملا مسالا دهاوسش

 يفالست لس,ق فالتو ىدسنلا يلوي لز مل ىلوم نيعب يلإ رظنأ
 يسفاولا ءانثلاو ىئاعد ملتغاف هجاتحيام جاتحا يذلاك انا

 نيذه مظعملا كلملا ىلإ بتكف ضرم هنأ كلذ ببسو ىسيع نب دمحم نيدلا فرشامهلئاق نا ليق ناتيبلا
 . ةلصلا هذهو دئاعلا انأو يذلا تنأ : هل لاقو رانيد فلأ هعمو هدوعي مظعملا كلملا ءاجف نيتيبلا

 رصانلاو معلا نباو فيلحلاو راجلاو قتعملاو قيتعملا اهنم ةريثك ناعم ىلع قلطي ىلوملا ىلوم : ةغللا

 مضلاب منغلا مدتغاف « كالهلا فلتلا « كرادت يأ يفالت « عباتي يلوي «٠ هيلع معنملاو مهئملاو برلاو يلولاو

 2 حدملاب صاخ وأ مذوأ حدمب فصو حتفلاب ءانثلا هللا ىلإ ةبغرلا ءاعدلا « ةقشم الب ءيشلاب زوفلاو ءيفلا

 ها . ماتلا يفاولا

 نيعب « رظنأ هلوقب قلعتم رورجمو راج يلإ تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف رظنأ : بارعإلا

 لعف لزي بلقو مزجو يفن فرح مل لزي مل « هيلإ فاضم يلويو فاضم نيعو رظنأب اضيأ قلعتم رورجمو راج
 ًازاوج هيف رتتسم اهمساو ربخلا بصتنتو مسالا عفرت ناك تاوخأ نم لاز نم فرصتم لزيو ملب موزجم عراضم

 هلعاقو لعفلا نم ةلمجلاو هلوعفم ىدنلا ءوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف يلوي « وه هريدقت

 فلألا وهو ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف فالت ةفطاع واولا فالاتو « لزي ربخ بصن لحم يف هلوعفمو

 هفاضم فالتو هيلإ فاضم فالتو ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ لبق « تنا هريدقت ًابوجو هيف رنتسم هلعافو

 هيبشت فرح فاكلا يذلاك ءأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأ هيلإ فاضم ملكتملا ءايو

 ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبه لوصوم مسا يذلا رجو

 E يف لوصوم مسا ام انآ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف جاتحأ 5 انا وه يذلا ًادتيملا

 نم ةلمجلاو هب لوعفم بئاغلا ريمض ءاهلاو وه ريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف هجاتحي هب لوعفن

 رمأ لعف منتغاف ؛ جاتحي يف ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل ٍلحم ال هلوعفمو هلعافو دلا

 ءانثلاو « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم ءاعدو منتغال هب لوعفم يئاعد 5 تنا هريدقت ًابوجو هيف راسم ااو

 . ءانثلل ةفضص يفاولا ۰ يئاعد ٠ هلوق ىلع ١ فول
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 ةدرفملل يتلاو .ركذملا درضملل يذلا :ظافلأ ةيناث صنلاف «كرتشمو صن :نابرض وهو
 ف نيتللاو نيذللاو عفرلا ةلاع يف «ثنؤملا ىنثملل ناتللاو ءركذملا ىثملل ناذللاو .ةثنؤملا

 aS ركذملا عمجل ًاقلطم ءايلاب نيذلاو ىلألاو ءرجلاو بصنلا يتلاح

 : يوانملا فوؤرلا دبع لاق . ردصملاب هتلص عم لوأ فرح لك يفرحلا لوصوملاو : ماشه نبا
 : يلوقب اهتمظن دقو ةسمح اهنأ حصألاو

 ولو ظفحاف امو يكو َنأو نأ يه  فرحأ ةسمخ يفرحلا انلوصوسم

 اهريخن ناك نإف ردصمب اهيلومعم عم لوؤت ةليقثلا نم ةففخملا اهلثمو ةددشملا لا نإ

 نوكلاب لوأ اعف وأ امسا آدماج ناك نإو هظفل نم لوؤملا ردصملاف فرم لعف وأ مسا نم ًاقتشم

 مسالا يأ [ىهو] هوحنو رارق:...الاب لوأ آرورجموأ ًافرظ ناك نإو كااخأ هنوك يأ كوخأ اديز نأ يننلبك
 ىنمئااف] دععاو طقاب ةفلتخمم نام نيب [كرتشمو] هريغ ىلإ هزواجتي ال هانعم يف [صن ناب رہض] لوسدوملا

 كلو اهريغو ةلقاعلا [ةثنؤملا ةدرفملل يتلاو] هريغو لقاعلا [ركذملا درفملل يذلا] يحو [ظافلا ةينامث

 امك آروسكم امإ اهلبق يذلا فرحلا نوكي فذحلا دنعو فذحلاو تايثإلا ناهجو يتلاو يذلا ءاي يف

 | نيذلااو عفرلا ةلاح يف ثنؤملا ىنثملل ناتللاو ركذملا ىننملل ناذللاو] ًاتكاس امإو فذحلا لبق ناك

 ةقيق». نيينثم ا. يل ام نأ حسصألاو [رجدلاو بصنلا يتلاح يف] ثدؤملا ىنثملل [نيتللاو] ركذملا ىن لل

 ةا رورجملا ىتثملا ةروص ىلعو عفرلا ةلاح يف عوفرملا ىنثملا ةروص ىلع اههب ء يج امنإو

 اهفل راسو ةقفطم نوتلا تابثإ امهيف لصألاو ناتو ناذ يف مدقت امك بصنلاو رجلا يتلاح يف

 يف يا عاشللم ءایلاب] هنيك لاح [نيذشلاو] دمي دقو واو ريغب بتكيو روصقم [ىلألاو] ةددشم اهتابثإو

 , ن٠٠ لالا ليعتسي دقو الاغ لقاعلا [ركذملا عمجل] لمعتسي امهنم لك رجلاو بصنلاو عفرلا ةلاح
 : ىليل نونجم ءوقك يتاللا

 ايت نم للص“ ني 0 انام تلحو 2 اهلبق نك ىلألا بح اها م

a Vا  EEا اهلبق 3 نك ىلوألا بح  E EEلږ ند لعاح نكي  

 : هلبقو يرماع أا عولملا نب سيق ىليل نونجم ىلإ هوبسن قو .

 لها و يال لام ال س ,ةرألا نم ةلضمب يسکراس ت اهاوه نساف

 ل ت ءرسلاو 3 يلف ملا الإ حاسم الو يستسيسصو هسيسلإ يضقأ دحأ ١

 لا دارأ اهليق نك ىلوألا « اهتلزأ اذإ ر هذ باب نم «آوحمم اهودمأ ةباتكلا توحم لوقت احم : ةغللا
 را 4 أازأ نأب هتك کي مل اهم نأ دارا : ا انام تلحو . ىليل ىلإ فرعتي نأ لبق نم نهي أو نهفرع يتلا

  يرلا نم ًاعراف ًاناكم لح نأ كلذ ىلع ناز لب اهلبق نمل ۾ هبا3 يف



 «عفرلا ةلاح يف واولاب نوذللا لاقي دقو

 ليقع ةغل ىهو رجلاو بصنلا ىتلاح يف ءايلاب نيذلاو [عفرلا ةلاح يف واولاب نوذللا لاقي دقو]

 : رعاشلا لاق نيعلا مضب

 احاحلم ةراغ ليخنلا موي احايصلا اوحبص نوذللا نحن

 ب بت ا 2 ت ج ا الا

 كرت مل هنأو اهلبق ناك بح لك ىلع ىطغ هنأو هبلق لك هب ع كلم دق ةأرملا هذه بح نأ دارأ : ىنعملا

 . ًافرصتم هل

 وهو هب لوعقم بح « هيلإ فاضم ةيئاغلا ريمضو فاضم وهو لعاف بح ضام لعف احم : : بارعإلا

 همسأ ىلوألا ىلع دئاعلا ةوسنلا نونو صقان ضام لعف ناك نك « « هيلإ فاضم لوصوم مسا ىلوألاو « فاضم

 فاضم وهو ناك ريخ فوذحمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ لبق اهلبق
 هيلإ فاضم ةبوبحملا ريمضو

 ضاق قل اح ق ااو ‹ لوصوملا ةلص بارعالا نم اهل لحم ال هربخو همساو ناك ةلمجو

 عراضم لعف نكي ةمزاج ةيفان مل « لحل هب لوعفم آناكم « يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو

ينبم ضام لعف لح ءناكملا ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم ريمض همساو ملب موزجم صقان
 لوهجملل 

عافلا بئانو لعفلا ةلمجو نكي مسا ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو
 بصن لحم يف ل

 ينبم نامز فرظ لبق رج فرح نم لبق نم « ناكمل ةفص بصن لحم يف هربخو همساو نكي ةلمجو نكي ربح

 . لحب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف مضلا ىلع

 ىلع ليلدلاو تالقاعلا ثانالا ةعامج يف ىلوألا ظفل لمعتسا ثيح اهلبق نك ىلوألا هلوق هيف : دهاشلا

 . "2فرصتي ها . اهلبق نك ىلوألا ءاسنلا بح لازأ دق ةأرملا هذه بح نأ ديري هنإف ىنعملا كلذ

 احاحلم ةراغ ليختلا موي احابصلا اوحيص نوذللا نحن ۸

 ابأ هامس ليقع ينب نم يلهاج لجر ىلإ ديزوبأ هبسنف هلئاق يف فلتخا دقو . زجرلا روطشم نم تيبلا

 : ديز يبأ ةياور يف دهاشلا دعبو . ةبؤر ىلإ امهريغو ةيليخألا ىليل ىلإ يناغاصلاو ملعألا سرح

 احارم حراسل معدن ملو احاجحجلا كلملا انئلتق نحن

 احارص دلايوحخ قلب نحن احافم امد وأ ًارايد الإ

 احازم الو مويلا بذک ال

يمالب بتكي ةغللا هذه ىلعو حراشلا لاق نوذللا نحن : ةغللا
 هنإف ًاقلطم ءايلا همزلأ نم ةغل يف هفالخب ن

 اوءاج هانعم اوحبص نيذلا نحن ديز يبأ رداون يفو تيبلا اذهل نييوحنلا ةياور هذه . ها. ةدحاو مالب بتكي

لا حتتفو نونلا مضب ليخنلاو ودعلا نيتغاي حابصلا تقو مهددعو مهددعب
 نم ردصم مسا ةراغ ۾ ١ ناكم مسا ءاخ

 )١( ج « كلاسلا ةياده «نيدلا ييحم دمحم ١ < ص "٠١5-1١١ ۵ط .
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 انقدص يذلا هلل دمحلا» :وحن اهؤاي فذحت دقو ثنؤملا عمجل يناوللا لاقيو يتاللاو يئاللاو

 N ARAS ESR هللا عمس دق# «هدعو

 ةدحاو مالب بتكي هنإف ًاقلطم ءايلا همزلأ نم ةغل يف هفالخب نيمالب بتكي ةغللا هذه ىلعو

 عضوم ةمجعملا ءاخلاو نونلاب لخن ريغصت ليخنلاو هربخ نوذللاو أدتبم نحن روكذملا تيبلا بارعإو

 حلا نم ميملا رسكب حاحلملاو ةراغإ سايقلاو راغأ ردصم مسا وهو هلجأل لوعفم ةراغو ماشلاب

 عمجل] امهنم لكو [يتاوللا] ًاضيأ [لاقيو يتاللاو يئاللاو] حيرصتلا يف هلاق هرطم ماد باحسلا

 يذلا هلل دمحلاو» : وحن] تاوللاو تاللاو ءاللا لاقيف رسكلاب ءازتجا [اهؤاي فذحتت دقو ثنؤملا

 رج لحم يف لوصوم مسا يذلا هربخ عفر لحم يف هلل ةلمجو أدتبم دمحلا هبارعإو [(هدعو انقدص

 رج لحم يف ءاهلاو ناث لوعفم هدعو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفمو لعف انقدص ةفص

 ريمضلا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو ةفاضإلاب

 ىدعتي راتخا باب نم «دعولا مهانقدصإ» : ىلاعت هلوق يف ديجملا يف لاقو « انقدص يف رددعلا

 دنع ساقني الو دعولا يف يأ فرحلا فذح زوجيو رج فرحب رخآلا ىلإو هسفنب دحاو ىلإ هيف لعفلا

 هريسفت يف بيطخلا لاق هدعو يف يا ضفاخلا عزنب بوصنم هدعو انه هلوقف اذه ىلعو ها روهمجلا
00 

ناك نم اندابع نم ثرون يتلا ةنجلا كلتوه : هلوق يف ةنجلاب هدعو انقدص يذلا
 هللا عمس دقإ» «آيقت 

 « اليوط مودت ةديدش ةراغ اهنأ دارأو ماد اذإ رطملا حلأ مهلوق نم ذوخأم وه احاحلمو «ودعلا ىلع ةراغإلا

ك وهو صلاخ حيرص هيلإ مهتبسن نأ ديري ًاحارص ليسي ىتح قيرأ دق ميملا مضب آحافم
 حازملاو « بارغ ةنز

زأ هنأل هريغ دنع اهمضبو متاح يبأ دنع ميملا رسكب ينغملا دهاوش يف لاق امك
 يحن يأ دجلا قيرط نع حي

 . ها . اهنع

 ريخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينيم لوصوم مسا نوذللا ؛ ًادتبم لصفنم ريمض نحن : بارعإلا

اعلاو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو لعافو لعف اوحبص , ادتبملا
 احابصلا ۽ ةعامجلا واو دئ

 لاح نوكت نأ زوجيو هلجأل لوعفم ةراغ « هيلإ فاضم ليخنلاو فاضم مويو اوحبصب ناقلعتم نافرظ مويو

 . ةراغل تعن احاحلم « نيريغم يأ قتشملا ليوأتب

ول امك عفرلا ةلاح يف واولاب هب ءاج ثيح نوذللا هلوق هيف : دهاشلا
 رتغا مهضعبو املاس ركذم عمج ناك 

 ركذم عمج هناو ةبرعم ةملكلا هذه نأ معزف رجلاو بصنلا يتلاح يف نيذلاو عفرلا ةلاح يف نوذللا ءيجمب

 . فرصت ها . ءايلاو واولا ىلع ينبم هنأ حيحصلاو باوصلا نع لزعمب كلذو ةقيقح ملاس

 ج كلاسلا ةياده «نيدلا ييحم دمحم ١ ص٠١۲ ط٥.
)١( 
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 نيذلاو» «يانالضأ نيذللا انرأ انبر» «مكنم اهنايتأي ناذللاو» (اهجوز ين كلداجت يتلا لوق

 , كرتشملاو #« ةشحافلا نينأب يتاللاو» # ضيحملا نم نسئي يئاللاو# # مهدعب نم اوءاج

 يتلا هب لوعفم لوق لعاف هللا ضام لعف عمس قيقحت فرح دق هبارعإو «اهجوز يف كلداجت يتلا لوق
 ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف لداجت ةفاضإلاب رج لحم يف لوصوم مسا
 يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ مض هعفر
 ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص هب قلعت امو لعافلاو لعفلا ةلمجو لداجتب ةقلعتم اهجوز يف ةلمجو

 تنب ةلوخ يهو اهنم رهاظملا اهجوز يف يبنلا اهيأ اي كعجارت كلداجت نيلالجلا ريسفت يف لاق رتتسملا
 عفر لحم يف لوصوم مسا ناذللا هبارعإو [«مكنم اهنايتأي ناذللاو»] تماصلا نب سوأ وهو ةبلعت
 لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نايتأي أدتبم

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ةسمخلا

 ةلمجو نينئاك هريدقت فوذحمب قلعتم ةينثتلا فلأ نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج مكنم
 انرأ انبرإ»] ةينثتلا فلأ دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا
 حتف هبصن ةمالعو بر اي هريدقت ءادنلا فرح هنم فذح فاضم ىدانم بر هبارعإو [(انالضأ نيذللا

 هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبمرمأ لعفرأ ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضموهو هرخآ
 نينثا ىلإ تيدعف دحاو ىلإ يدعتملا نم ةزمهلاب تلقنو ةيرصب انه ىأر نوكت نأ لمتحي مث ءايلا وهو

 مسا نيذللا لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض انو ديجملا يف هلاق ةيبلق نوكت نأ لمتحيو

 ريمض ةينثتلا فلأو ضام لعف لضأ لوعفمو لعافو لعف انالضأ ناث لوعفم بصن لحم يف لوصوم

 دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم لصتم ريمض انو لعاق عفر لحم يف ل
 ًادتبم عفر لحم يف لوصوم مسا نيذلا فطع فرح واولا [(مهدعب نم اوءاج نيذلاو] ةينثتلا فلأ

 نم نسئي يئاللاو»] واولا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص مهدعب نم اوءاج ةلمجو

 سئي لعافو لعف نسشي ادتبم عفر لحم يف لوصوم مسا يئاللا فطع فرح واولا هبارعإو [(ضيحملا

 ةلمجو نسيب قلعتم ضيحملا نم ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو ضام لعف

 يف لاق ةوسنلا نون دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هب قلعت امو لعافلاو لعفلا

 واولا [(ةشحافلا نيتأي يتاللاوط] ها ًاعراضم نسعيب ءىرقو ًايضام روهمجلا لاق نسي : ديجملا

 هلاصتال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف نيتأي ًادتبم عفر لحم يف لوصوم مسا يتاللا فطع فرح
 لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم ةشحافلا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةوسنلا نونو ةوسنلا نونب

 وهو لوصوملا مسالا نم يأ [كرتشملاو] ةوسنلا نون دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص
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 ركذملا عومجملاو ىنثملاو درفملا ىلع قلطت ةتسلا هذهف ءاذو وذو لأو يأو امو نم : ظافلأ ةنس

 كءاج نم ينبجعي :نم يف لوقت لقاعلا ريغل امو لقاعلل نم لمعتستو ثنؤم او هلك كلذ نم

 لاق نم اياوج ام يف لوقتو ,كنئثج نمو كوءاج نمو كاتءاج نمو . كآاج نمو كنءاج نمو

 اهتيرتشا امو هتيرتشا ام ىنبجعي ًاناتأ وأ اره وأ نيناثأ وأ نيرا وأ ًاناتأ وأ ًارامح تيرتشا كل

 ,OED O a اهتيرتشا امو

 [وذو لأو] ءايلا ديدشتو ةزمهلا حتفب [يأو امو] ميملا حتفب [نم] يهو [ظافلأ ةتس] قباسلا صنلا دض

 كلذ نم ركذملا عومجملاو ىنثملاو درفملا ىلع قلطت ةتسلا هذهف اذو] بحاص ىنعمب ال يذلا ىنعمب

 يف [نم لمعتستو] هصخي مالك اهنم لكلو ةتسلا يناعملا نم ىنعمل يتأي اهنم ظفل لكف [ثنؤملاو هلك
 هلل لمعتسي هنأل ىلوأ ناكل ملعلا هب ماق نم يأ ماللا رسكب ملاعلل لاق ول [لقاعلل] عضولا لصأ

 دري ملو حصألا ىلع ةيفيقوت ىلاعت هللا ءامسأ نأل امإ لقاع هيلع قلطي الو ملاع هيلع قلطي وهو هناحبس

 ريغل] اهعضو لصأ يف [امو] نيرمألا يف ملاع فالخب صقنلا ماهيإ نم هيف امل وأ هيلع هقالطإب نذإلا

 يذلا يأ [كءاج نم ينبجعي] ركذملا درفملا يف عيمجلا ىنعمب اهتلمعتسا اذإ [نم يف لوقت لقاعلا

 لوعفمو لعف كءاج لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا نمو لوعفمو لعف ينبجعي هبارعإو . كءاج

 ةدرفملا يف [و] رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص ةلمجلاو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

 لعافلاو لعفلا ةلمجو يتلا ىنعمب لوصوم مسا نمف كتءاج يتلا يأ [كتءاج نم] ينبجعي ةثنؤملا

 نم] ينبجعي ركذملا ىنثملا يف [و] يه هريدقت رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو

 ةلص لوعفملاو لعافلاو لعقلا ةلمجو ناذللا ىنعمب لوصوم مسا نمف « كآاج ناذللا يأ [كآاج

 نمف كاتءاج ناتللا يأ [كاتءاج نم] ينبجعي ثنؤملا ىنثملا يف [و] ةينثتلا فلأ دئاعلاو لوصوملا

 امأو ةينثتلا فلأ دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو ناتللا ىنعمب لوصوم مسا

 مسا نمف كوءاج نيذلا يأ [كوءاج نم] ينبجعي ركذملا عومجملا يف [و] ثينأتلا ةمالع يهف ءاتلا

 يف [و] ةعامجلا واو دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو نيذلا ىنعمب لوصوم

 ةلمجو يتاللا ىنعمب لوصوم مسا نمف « كنئج يتاللا يأ [كنئج نم] ينبجعي ثنؤملا عومجملا

 عيمجلا ىنعمب ةلوصوملا [ام يف لوقتو] ةوسنلا نون دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا

[ًارمح وأ نيناتأ وأ نيرامح وأ] رمحلا ىثنأ يهو [ًاناتأ وأ آرامح تيرتشا كل لاق نمل ًاباوج]
 مضب 

 ام ينبجعي] كلذ نم ركذملا درفملا يف لوقتف قوف ةانثملا ءاتلاو ةزمهلا مضب [ًنتأ وأ] ميملاو ءاحلا

وملا ةلص اهدعب ةلمجلاو يذلا ىنعمب لوصوم مسا امف هتيرتشا يذلا يأ [هتی رتشا
 ءاهلا دئاعلاو لوص

 ةلمجلاو يتلا ىنعمب لوصوم مسا امف اهتيرتشا يتلا يأ [اهتيرتشا ام] ينبجعي ةثنؤملا ةدرفملا يف [و]

 ناذللا يأ [امهتيرتشا ام ينبجعي ثنؤملاو ركذملا ىنثملا يف [و] ءاهلا دئاعلاو لوصوملا ةلص اهدعب

۳1 



 SS لقاعلا ريغل نم لمعتستف كلذ سكعي دقو «نهتيرتشا امو مهتيرتشا امو

 فلألاو ميملاو ءاهلا دئاعلاو لوصوملا ةلص اهدعب ةلمجلاو لوصوم مسا امف امهتيرتشا ناتللا وأ

 امف مهتيرتشا نيذلا يأ [مهتيرتشا ام] ينبجعي ركذملا عومجملا يف [و] ةينثتلا ىلع نالاد نافرح
 هيفو عمجلا ةمالع ميملاو ءاهلا دئاعلاو لوصوملا ةلص اهدعب ةلمجلاو نيذلا ىنعمب لوصوم مسا
 امف نهتيرتشا يتاللا يأ [نهتيرتشا ام] ينبجعي ثنؤملا عومجملا يف [و] لقاعلا ريغل مه لامعتسا
 ثانإلا عمج ةمالع نونلاو ءاهلا دئاعلاو لوصوملا ةلص اهدعب ةلمجلاو يتاللا ىثنعمب لوصوم مسا

 ام لزني ىلوألا : لئاسم ثالث يف [لقاعلا ريغل نم لمعتستف] امو نم يف لصألا [كلذ سكعي دقو]
 لوقو هل بيجتسي ال نم هللا نود نموعدي نمم لضأ نموإ : ىلاعت هلوقك لقاعلا ةلزنم هيلع تعقو
 : رعاشلا

 ريطأ تيوه دق نم ىلإ لعل هحانج ريعي نم له اطقلا برسأ

 ريسطأ يوه دق نم ىلإ يلعل هحانج ريعي نم له اطقلا برسأ س9
 ىتؤي نيذلا نيدلوملا ءارعشلا دحأ فنحألا نب سابعلا هلئاق : ليلجلا ةحنم يف لاق . ليوطلا نم تيبلا

 ىليل نونجم ليقو نيدلوملا ءارعشلا نم مهريغو مامت يبأو يرتحبلاو يبنتملاك ًاداهشتسا ال ًاليثمت مهرعشب

 : هلبقو(١)فرصتب ها . امهنم دحاو لك ناويد يف ًاتباث دجو دقو هرعشب دهشتسي نمم وهو

 ريدج ءاكبلاب يلثمو تلقف يب تروم ذإ اطقلا برس ىلع تيكب
 ريطأتيوهدقنمىلإيلعل ٠ هحانج ريعي نم له اطقلا برسأ

 : (9ليلجلا حتف يف امك هدعبو
 ريعتنريعتسمايانلك الا ةكارأ نصغ قوف نم يننيواجف
 ريسك حائجلاو لذب شيعت اهحانج كرعت مل ةاطق يأو

 برس « هعم وأ توص ريغب عومدلا ناليس وهو (9دملاو رصقلاب هردصمو فاكلا حتفب تيكب : ةغللا
 عمجيو ةاطق عمج وهو مامحلا هبشي رويطلا نم عون اطقلا « ةعامج يأ نيتلمهملا ءارلا نوكسو نيسلا رسكب
 . تببحا ياواولا رسكب تيوه قيقح ريدج « تاوطق ىلع ًاضيا

 . ليقع نبا حرش قيفحتي «نيدلا ييحم دمحم (1)
 . ليقع نبا دهاوش ىلع (۲)
 : رعاشلا لوق هنمو (۳)

 ىفلا اذإ ىفشأ ءاكبلا تلقف  ىكبلاو ربصلا اهل رتحخاف تأن اولاقو
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 DE ا م «هنطب ىلع يشيب نم مهمف» :وحت

 . لقاعلا الإ ىدانيالو ىعديال هنأل لقعي ال ام ىلع نم عرقو غوس اطقلا ءادنو مانصألا ءاعدف

 هل دجسي هللا نأ رت ملأ : وحن ةلوصوملا نم هيلع تعقو اميف لقاعلا عم لقاعلا ريغ عمتجي نأ ةيناثلا
 ةثلاثلاو . لابجلاو باودلاو رجشلا نم مهريغو نييمدآلا لمش هنإف (ضرآلا يف نمو تاومسلا يف نم

 [(هنطب ىلع يشمي نم مهنمفإ# : وحن] ةلوصوملا نمب لصف مومع يف لقاعلاب لقاعلا ريغ نرتقي نأ
 لك قلخ هّللاوإ» : ىلاعت هلوق نم ةباد لك مومع يف لقاعلاب امهنارتقال « عبرأ ىلع يشمي نم مهنموإ»
 ( عبرا ىلع يشمي نم مهنمو نيلجر ىلع يشمي نم مهنمو هنطب ىلع يشمي نم مهنمف ءام نم ةباد
 ضرألا ىلع بدي امل مسا ةغل اهنآل ةباد لك مومع يف لقاعلاب طلتخا امل لقاعلا ريغ ىلع نم عقوأف

 لحم يف لوصوم مسا نمو مدقم ربخ رورجمو راج مهلم ةيليصفت ءافلا هبارعإو . هريغ وأ ناك القاع

 ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف يشمي رخؤم أدتبم عفر

 قيقح يلثمو نهل لاسو ايدانم تلقف يب نهرورم تقو رويطلا نم ةعامج ىلع يعومد تلاس : ىنعملا

 . هتببحأ يذلا ىلإ هب ريطأ يلعل مكيف دوجوم هحانج ينريعي يذلا له رويطلا ةعامج اي ءاكبلاب

 هيلإ فاضم اطقلاو فاضم برسو تيكبب قلعتم رورجمو راج برس ىلع لعافو لعف تيكب : بارعإلا
 يف ةلمجلاو لعافو لعف نررمو . تيكبب قلعتم نامز فرظ ذإ « رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم

 واولا يلثمو . لعافو لعف تلق ةفطاع ءافلا تلقف « رمب قلعتم رورجمو راج يبو « اهيلإ ذإ ةفاضإب رج لحم
 ريدجو « ريدجب قلعتم ءاكبلابو « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو أدتبم يلثمو تيكب يف ءاتلا نم لاحلل وأ ةيضارتعا
 2 بارعإلا نم اهل لحم ال هلوقمو لوقلا نيب ةضرتعم وأ لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو أدتبملا ربخ

 لحم يف ةلمجلاو هيلإ فاضم اطقلاو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم برسو ءادن فرح ةزمهلا برسأ

 رتتسم هلعافو عراضم لعف ريعي أدتبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا نم « ماهفتسا فرح له . لوقلا لوقم بصن
 لوألا لوعفملاو هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم حانجو يناثلا هلوعفم حانجو « نم ىلع دوعي وه ريدقت ازاوج هيف

 دوجوم هريدقت فوذحم ًادتبملا ربخو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو ينريعي هريدقت فوذحم

 « قيقحت فرح دق ؛ يتآلا ريطأب قلعتم رورجمو راج ىلإ  اهمسا ءايلاو بصنو جرت فرح يلعلو « مكيف

 . يلعل ربخ عفر لحم يف ريطأ ةلمجو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال لعافو لعف تيوه

 لقاعلا يداني امك اهادان امل هنأل اطقلا ةعامج وهو لقاعلا ريغ يف ىلوألا [نم] لامعتسا هيف : دهاشلا

 ها . هتلزنم اهلزن لقاعلاب ناصاخ نائيشلا ناذهو هتبوبحم وحن ناريطلا لجأل حانجلا ةراعإ اهنم بلطو
 3 (١١فرصتب

 )١( ص ليقع نبا دهاوش حرش : يواجرجلا ضوع معنملا دبع ۲۲ .
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 هريغو لقاعلل لمعتست ةيقابلا ةعبرألاو 4يديب قلخامل دجست نأ» :وحن لقاعللام لمعتستو

 ناك ءاوس نمق يأو اوماق يأو اتماق يأو اماق يأو تماق يأو ماق يأ ينبجعي : يأ يف لوقت

 N E E E O ا .ًاناويح وأ القاع مئاقلا

 يشميب ةقلعتم هنطب ىلع ةلمجو ءايلاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا

 نوكي نأ يدنع لمتحيو يرهزألا لاق رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو

 ىلع [ام لمعتستو] خلا هنطب ىلع يشمي عون مهنمف ريدقتلاو اهدعب ةلمجلاب ةفوصوم ةركن نهيف نم

 ام ناحبس مهلوقك ماهبإلاو ميظعتلا ةنيرقب الإ لقاعلل عقت الو يليهسلا لاق [لقاعلل] لصألا فالخ

 نمل أ [«يديب تقلخ امل دجست نأإ»] «كعنم امإ» : ىلاعت هلوق [وحن]و هدمحب .دعرلا حبسي

 يف لصتم ريمض فاكلاو ضام لعف عنم ًادتبم عفر لحم يف خيبوتلل ماهفتسا مسا ام هبارعإو . 29

 حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف دجست بصنو ردصم فرح نأ لوأ لوعفم بصن لحم

 « عنمل ناث لوعفم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ

 لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو رج فرح ماللا ؟ تقلخ امل دوجسلا كعنم ءيش يأ ريدقتلاو

 نبا لاق امك لمتحيو « هتقلخ ` ريدقتلاو فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافو لعف تقلخ ماللاب رج

 ناك امو دح ىلع يقولخمب يأ لوعفملا مساب لوؤم ردصمب اهتلص عم ةلوؤم ةيردصم ام نوك ءاقنع

 ءابلاب رورجم يديو رج فرح ءابلا رورجمو راج يديب « يرتفم يأ ءارتفا يأ «ىرتفي نأ نآرقلا اذه

 فاضم سفنلا ءايو فاضم وهو ىنثم هنأل ةرسكلا نع ةباين سفنلا ءاي يف ةنعدملا ءابلا رج ةمالعو

 هميظعتو هلالجإل يعدتسملا مالسلا هيلع هتقلخب ءانتعالا لامك زاربإل ةينثتلاو دوعسلا وبأ لاق . هيلإ

 نم عون يأ يأ «ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنافإ# : وحن لقعي نم عاونأل ام لمعتست دقو . ها

 ةبيطلا يأ لقعي نم تافصل ةيآلا هذه يف اهنإ مهضعب لاقو . لقعي ال عونلا نأل متدرأ ٌنهعاونأ

 لمشي هنإف «ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل حبسإ : ی هريغ عب الا لكس دلو عروب

 لوقت] كارتشالا قيرطب [هريغو لقاعلل لمعتست] اذو وذو لأو يأ يهو [ةيقابلا ةعب رألاو] هريغو لقاعلا
 عراضم لعف بجعي هبارعإو . ماق يذلا يأ [ماق يأ ينبجعي] ركذملا درفملل اهتلمعتسا اذإ [يأ يف

 ضام لعف ماقو لعاف هنأ ىلع عوفرم يذلا ىنعمب لوصوم مسا يأو هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو
 بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو

 ىنثملل [و] تماق يتلا يأ [تماق يأ] ولا ةدرفملل اهتلمعتسا اذإ [و] ا ا دئاعلاو

 ركدملا عومجملل [و] اتماق ناتللا يأ ا يأ] ثنؤملا ىتنملل [و] اماق ناذللا يأ [اماق يا] لا

 وأ القاع مئاقلا ناك داوم ] نق يتاللا يأ [نمق يأ] ثنؤملا عومجملل [و] اوماق نيذلا يأ [اوماق يأ

 ثنؤملا عمج امأو لقاعلا ركذملا عمجب واولا صاصتخال لقاعلاب صاخ اوماق يأ معن لقعي ال [ًاناويح
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 « هريغ يف ءاهلابو عفرلا يف ءاتلاب ىتؤي نأ ةرثكلل ناك نإ هيف نسحألا عمهلا يف لاقف « لقاعلا ريغ نم

 عاذجألاو نهترسكو نرّسكنا نم ىلوأ اهترسكو ترسكنا عوذجلاك نونلاب ىتؤي نأ ةلقلل ناك نإو
 ةعبرأ اهنمإ» : ىلاعت هللا لاق دقو « ةرثك عمج هنإف عوذجلا فالخب ةلق عمج عاذجألا نأل سكعلاب

 عمج ةعبرألا نأل نونلاب هيف ىتأف « ةعبرألا يف يأ «مكسفنأ ٌنهيف اوملظت الف ميقلا نيدلا كلذ مرح

 تجرخ نم ىلوأ ّنهتبرضو نجرخ تادنهلاف « اقلطم نونلا لقاعلا ثنؤملا عمج يف نسحألاو « ةلق

 : ىلاعت هلوق رخآلا هجولا نمو « نعضري تادلاولاوط «نصبرتي تاقلطملاو# : ىلاعت لاق اهتبرضو

 : رعاشلا لاقو تارهطم ليقل نرهط ىلع ناك ولو ترهط ىلع يهف «ةرهطم جاوزأو»

 تعفلت ناخدلاب ىراذعلا اذإو

سا
 سس ب بسبب 

 : هزجعو تيب ردص اذه
 تلمف رودقلا بصن تلحعتساو

 : هلعبو ةسامحلا ءارعش نم يبضلا ةعيبر نب ىملس هلئاق

 ةلجلا راشعلا حمق نم يديب قلاغم ةافعلا قازرأب تراد

 يواضييلا ريسفت يف امك تعنقت ىوريو ناخدلاب تعفلتو ءركبلا يهو ءارذع عمج ىراذعلا : ةغللا

 وأ محللا تلخدأ يأ تلمو ردق عمج رودقلاو «لاجعتسإلا نم تلجعتساو «براقتم امهانعمو دوعسلا يبأو

 وهو هدعب يذلا تيبلا يف اذإ باوجو نهتمترئارحلا تراصو نامزلا دتشا اذإ ينعي دامرلا يهو ةلملا يف هريغ

 ..خلا قلاغم ةافعلا قازرأب تراد

 هرسفي فوذحم لعفل لعاف ىراذعلا « هباوجب بوصنم هطرشل ضفاحخ نامز فرظ اذإو : بارعإلا

 ناخدلاب « هيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف ىراذعلا وه يذلا هلعافو فوذحملا لعفلا نم ةلمجلاو « يتآلا لعفلا

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف عفلت تعفلت « فوذحملا عفلتي قلعتم رورجمو راج

 تعفلت اذإو مالكلا ريدقتو فوذحملا لعفلل ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو يه

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف لجعتسا ةفطاع واولا تلجعتساو « تعفلت ىراذعلا

لم ةفطاع ءافلا تلمف < هيلإ فاضم رودقلاو فاضم بصن هب لوعفم بصن « يه
 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف 

 : هلوق اذإ باوجو يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو

 ..خلا قلافم ةافعلا قازرأب تراد

كل نهيلع درفم ريمض ةداعإ زوجي تالقاعلا نأ ىلع [تعفلت] هلوق هيف : دهاشلا
 نعفلت : لاق ول ن

 . 23)فرصتب ها . حصفأ ناكل نلجعتساو

 هش دحر حا
 . 3” ط ء 0*1 ص ١ ج عماوللا رردلا ؛ يطيقنشلا نيمألا نب دمحأ )١(
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 براضلاك لوعفملا مسا ىلع وأ لعافلا مسا ىلع تلخد اذإ ًالوصوم اسا نوكت اهنإف لأ امأو
 AR ااا ا برض يذلاو برض يذلا يأ بورضملاو

 هلك كلذ نم ركذملا عومجملاو ىنثملاو درفملا نيب اكرتشم [ًالوصوم امسا نوكت اهنإف لأ امأو]
 ثودحلا هب ًادارم [لوعفملا مسا ىلع وأ لعافلا مسا ىلع تلخد اذإر الإ كلذك نركت الو ثنؤملاو

 ةلخاد اهنأل فيرعت فرح الو ءامسألا ىلإ الإ دوعي ال وهو اهيلإ دوعي ريمضلا نأل ًايفرح ًالوصوم تسيلو

 : وحن اهلوخدم ىلع لعفلا فطع زاج اذلو لعفلا ريدقت يف قتشملا نأل « آريدقت لعفلا ىلع
 اهنوكل اهدعب ام ىلإ بارعإلا لقن امنإو « نرثأف نرغأ يتاللاف يأ «اعقن هب نرثأف آحبص تاريغملافإف
 تناك ولو طرش الب لمعي اهعم فصولا نأ لوألا : نارمأ امسا اهنوك ىلع لديو «فرحلا ةروص ىلع
 لومعم اهيلع مدقتي ال نأ يناثلاو . لماع اهعم فصولا نوكي الف « لعفلا هبش نع ةدعبم تناكل افرح

 رورجملاو راجلاف «نيدهازلا نم هيف اوناكوإ» : ىلاعت هلوق اماو براضلا ديز ءاج لاقي ال اهلوخدم
 ثودحلا هب دارملا لعافلا مساف روكذملا هيلع لد ًافوذحم نيدهازب وأ ينعأ هريدقت فوذحمب قلعتم
 ناش نآل كلذب تصتخاو [بورضملا] : وحن كلذ هب دارملا لوعفملا مسا [و براضلاك]
 ء درفملا ىلع ةلخادلا ةفرعملا لأ ةروصلا يف هبشت ةلوصوملا لأو ةلمجلا ىلع لوخدلا تالوصوملا
 يف هنأل لوعفملاو لعافلا مسا وهو لأ هيلع لخدتل ةلمجلا ىنعم يف نوكي آدرفم ةلمجلا نم اوكبسف
 [و] ءارلاو داضلا حتفب [برض يذلا يأ] هيف لوقت هترسف اذإ براضلا نإف ةيربخ ةيلعف ةلمج ىنعملا

 هب ًادارم انلوقب جرخو ءارلا رسكو داضلا مضب [برض يذلا] يأ هيف لوقت هترسف اذإ بورضملا

 ىلع فيرعت فرح لب ةلوصوم تسيل ههجو نسحلاك اهيلع ةلخادلا لأف « ةهبشملا ةفصلا ثودحلا
 تسيل ليضفتلا مسا ىلع ةلخادلا لأ تناك اذلو « لعفلاب لوؤت الف توبثلل ةهبشملا ةفصلا نأل حصألا

 عمج نون هريمض نوكي نأ لضفألاف لقاعلل ثنؤم عمج عجرملا ناك نإ 217 يفاولا وحنلا يف : لاق
 باربرا ا يظر را رووا ضل ا ةوسنلا نون يهو ثنؤملا

 . يه يأ تعفترا تارجشلا

 هصنام . (504ةَرهَطُم ُجاَوْرَأ اهيف هَل : ىلاعت هلوق ريسفت دنع يواضيبلاو دوعسلا يبأ ريسفت يف ءاجو
 تيبلا اذهب ادهشتساو لعاوفو ةلعاف نهو نلعفو تلعف تلعف ءاسنلا : لاقي ناتحيصف ناتغل امهو . تارهطم ءىرفو
 . ةعامجلا ليوأت ىلع دارفإلاو , ظفللا ىلع عمجلاف الاق خلا . . تعفلت ناخدلاب ىراذعلا اذإو : امهلوقب

 .هظ « ۲٦٤ ص « ۱ ج نسح سايعل(١)

 , ٠١ : ةيآلا « ةرقبلا ةروس (۲)

 للك



 ةصاخف وذ امأو «روجسملا رحبلاو عوفرملا فقسلاو»#تاقدصملاو نيقدصملا نإ :وحنو

 م هيو عوكل تا ماو هوم اتماف وذو اماق وذو تماق وذو ماق وذ ينءاج : لوقت ءىيط ةغلب

 قافتاب ةفرعم نوكت اهنإف هوحنو دهعلا لأب دصق اذإ ام دهع اهب دصقي ملو انلوقب جرخو قافتاب ةلوصوم

 ىنسحلا ءامسألا يف لأ تناك اذهلو « براضلا تمركأف ًاديز برضي الجر تيأرك ءاقنع نبا لاق امك

 ىنعم يف لماكلا هانعم قازرلاو روصملاو قلاخلاو ملاعلاف « هريغو رجح نبا هيلع صن امك لامكلل

 ىلع ءاج امم بورضملاو براضلا نم ركذ ام وحن يأ [هوحنو] قزرلاو ريوصتلاو قلخلاو ملعلا

 مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [# تاقدصملاو نيقدصملا نإإ9] براضلا وحنف امهنزو

 عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو اهب بوصنم اهمسا نيقدصملا ربخلا عفرتو
 مسا نيقدصمو درغملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو ملاس ركذم

 دئاعلا وهو مه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف

 نه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لعاف مسا وهو هلبق ام ىلع فوطعم تاقدصملاو ةلوصوملا لأ ىلع

 هلوق بورضملا وحنو نقدصت يتاللاو اوقدصت نيذلا نإ ريدقتلاو « ةلوصؤملا لأ ىلع دئاعلا وهو

 : ىلاعت هلوق ىلع فطع فرح واولا هبارعإو [«روجسملا رحبلاو عوفرملا فقسلاوط] : ىلاعت

 مسا وهو تحن عوفرملا هرخآ رسك هرج ةمالعو رورجم هلبق ام ىلع فوطعم فقسلاو «روطلاو»

قت آزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم
 وه هريد

 نيلالجلا ريسفت يف لاق «روجسملا رحبلاوإ» هلثمو ةلوصوملا لأ ىلع دئاعلا وه روكذملا ريمضلاو
 يأ هيشاوح يف لمجلا لاق . ها ءولمملا يأ «روجسملا رحبلاو# ءامسلا يأ # عوفرملا فقسلاو»

 نم يورام كلذو « روجسملا رونتلاك ىمحملا دقوملا يأ روجسملا نزاخلا ريسفت يفو . ءام ء ءولمملا

 يتلا ةلوصوملا [وذامأو] ها منهج ران يف اهب دازيو آران ةمايقلا موي اهلك راحبلا لعجي ىلاعت هللا نأ

 نم لجرءىبط ىلإ بسنت برعلا نم ةليبق مهو [ءىبطةغلب ةصاخف] هعورفو ركذملا درفملا ىلع قلطت

 نب ديز نب دواد نب ءىبط وهو نميلا نم ةليبقوبأ ديس لاثم ىلعءىيطرودصلا ءافش يف لاقو . ريمح

 نأ هرقأو ريرحتلا نع قن يوونلا مامإلل ملسم حرش يفو ‹ حاحصلا يف اذك ريمح نب بس نب نالهك

 اهيف [لوقت] ها بيلغتلا ليبس ىلع عمجلا انه ءىبطب دارملا نأ رهاظلاو . ناتغل زمهي الو زمهيءىبط

 ةياقولل نونلاو ضام لعف ءاج هبارعإو . ماق يذلا يا [ماق وذ ينءاج] ركذملا درفملل اهتلمعتسا اذإ

لعف ماق لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا وذ هب لوعفم ءايلاو
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام 

 ةئنؤملا ةدرفملل اهتلمعتسا اذإ [و] رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص ااو لعفلا نم ةلمجلاو

 ناذللا يأ [اماق وذ] ينءاجركذملا ىنثملل [و] يه ناب دئاعلاو تماق يتلا يأ [تماق وذ] ينتءاج لوقت

 فلا هلبق يذلا يفو هيف دئاعلاو اتماق ناتللا يأ [اتماق وذ] ينتءاج ثنؤملا ىنثملل [و] اماق

 نفي



 ينتءاج ثنؤملا عمجلل [و]وارلا لو اوماق نيذلا يأ [اوماق وذ] ينءاج ركذملا جلا [و] ةينثتلا

 ءىيطةغل نم روهشملاو < هريغ وأ القاع مئاقلا ناك ءاوس ةوسنلا نون دئاعلاو نمق يتاللا يأ [نمفوذ]

 حرش يف يهكافلا هلاق امك نكاس امهنم يناثلا نافرح اهنأل نوكسلا ىلع اهؤانبو اهريكذتو وذ دارفإ

 بحاص ىنعمب وذل يروصلا اههبشل يأ بحاص ىنعمب وذ بارعإ برعت دقو هكاوفلا يف لاقو . رطقلا
 : رعاشلا لاق

 اينافك ام مهدنع يذ نم يبسحف مهتيقل نورسوم مارك امإف

 ايئافكام مهدلع يذ نم يبسحف مهتيقل يَ نورسوم مارك امإف ۳1

 : هلبقو . هرعشب جتحي يمالسإ رعاش سعقفلا ميحس نب روظنمل تيبلا
 ايكاوبلا يكبأو يكبأ مهداز ىلع 2 لزنم لهأ ىرقلا يف جاهب تسلو

 :هذعبو

 ايئايح ترحداف مائل امإو مهترلع نورسعم ماركامإو
 ايئادر يطک هيوطأ ينطبو هرخذ ترخدا ام يقبأ يضرعو

 . ىنغو ةرسيم ووذ نورسوم « ءابآلا فيرشلا رصنعلا بيطلا هب دارأو ميرك عمج مارك : ةغللا

 ريدقتو قايسلا هرسفي فوذحم لعفب لعاف مارك <« ليصفتو طرش فرح امإ ةفطاع ءافلا امإف : بارعإلا

 لعف تاياورلا لك ىلعو مهتيأرو ٠ مهتيتأ ىوريو مهتيقل « ماركل تعن نورسوم « مارك يئلباق امإ مالكلا
 يهو ةفصلاب هصيصختل ًأدتبم مارك نوكي نأ زوجيو . ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو لوعفمو لعاقو

 مدقم ربخ فاك ىنعمب مسا بسح طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا يبسحف « هربخ مهتيقل ةلمجو نورسوم هلوق

 قلعتم وورجملاو راجلاو نمب رورجم يذلا ىنعمب لوصوم مسا يذ رج فرح نم « هيلإ اضم ملكتملا ءايو
 ىنعمب لوصوم مسا ام « « هيلإ فاضم ريمضلاو لوصوملا ةلص فوذجمب قلعتم فرظ دنع مهدنع « بسحب

 ضام لعف ىفك اينافك « هربخ لوصوملا مسالاو أدتبم بسح نوكي نأ وهو سكعلا زوجيو رحم أدتبم يذلا

 ةلمجلاو هب لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو لوصوملا مسا ىلإ دوعيوه هريدقت زاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو

 . قالطإلل هيف فلألاو اينافك يف ريمضلا دئاعلاو [ام] وهو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال

 يذ تبرعأ دقو . يذلا ىنعمب لوصوم مسا ةرابعلا هذه يف يذ نإف [مهدنع يذ نم] هلوق هيف : دهاشلا

 . بحاص ىنعمب يتلا وذل يروصلا اههبشل نبت ملو

 نأ ىلع ةياورلا هذهب لدتساو نمب رج لحم يف ةملكلا نأ عمو اولاب [مهدنع وذ نم يبسحف] تيور دقو
 وذ نأ ىلع ةياورلا هذهب لدتساو ءايلاب [مهدنع يذ نم يبسحف] تبورو تالوصوملا رئاسك ةينبم ةلوصوملا وذ
 ىنعمب يتلا يذ بارعإك فورحلاب ةبرعم اهنأ اذه ىنعمو ةتسلا ءامسألا نم يه يتلا وذ ةلماعم لماعت ةلوصوملا
  بحاص

۳۸ 



 ‹(نوقفني اذام كنولأسي» :وحن ةيماهفتسالا ام اهيلع مدقتي نأ ًالوصوم اهنوك طرشف اذ امأو

 لاقيف عمجتو ىنثت دقو « تاذ ءات مضب كتمركأ يتلا يأ كتمركأ تاذ ينتءاج لاقيف ثنؤت دقو
 لوقتو اتماق اتاوذ ثنؤملا ةينثت يفو اماق يوذب تررمو اماق يوذ تیارو اماق اوذ ينءاج رکذملا ةينثت يف

 تاوذ ثنؤملا عمجلا يفو اوماق يوذب تررمو اوماق يوذ تيأرو اوماق ووذ ينءاج ركذملا عمجلا يف
 [اذ امأو] لام ةبحاص يأ لام تاذ ينتءاج مهلوقك ةبحاص ىنعمب ةبرعم تاذ لمعتست دقو « ءاتلا مضب

 ىنعم نع تجرخ اذإو عيمجلا عمت الوسم امسا لمعتست دقو ةراشإ مسا نوكت نأ اهيف لصألاف

 [ةيماهفتسولا ام اهيلع مدقتي نأ] فنصملا لوق يف ا نارمأ [ًالوصوم اهنوك طرشف] ةراشإلا

 نول هبارعإو . هنوقفني يذلا ام يأ [#نوقفني اذام كنولأسي» : وح] نييرصبلا نم قافتاب اذهو

 فرصتم نولأسيو لعاف ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف

 يف ماهفتسا مسا امو لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو نيلوعفم بصنت لأس نم

 هعفر ةمالعو عراضم لعف نرقفني ربخ عفر لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا اذو أدتبم عفر لحم
 يذلا ام يأ فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف ةعامجلا و اوو نونلا توبث

 يف نوقفني اذام ةلمج ديجملا يف لاق . لأسل ناث لوعفم بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو هنوقفني

 : قيلعتلاو لاؤسلا يف اهريظنو ىنعملا يف لع ظفللا يف قلعم وهو كنولأسيل يناثلا لوعفملا عموم

 لطابو لالض مأ يضقيف بحثا لواحي اذام ءرملا نالأست الأ

 2 ا وا ا ا ا ا

 ثيح مهدنع يذ نم هلوق تيبلا يف دهاشلا ةياورلا هذه ىلعو ليقع نبا ىلع 27 يواجرجلا : لاق

 ءىبط ضعبةغل ىلع بحاص ىنعمب يذ بارعإك ةرسكلا نع ةباين ءايلاب ةبرعمو يذلا ىنعمب ةلوصوم تءاج

 . لوألا وه ةاحنلا روهمج هيلع يذلاو . ها . روهشملا فالخ وهو فلألاب بصنتو واولاب ًاضيأ عفرت اهيلعو
 , ("97فرصتب ها

 لطابو لالض مأ يضقيف بحنأ لواحي اذام ءرملا نالأست الأ ۲

 هركذ دقو . منع هللا يضر يباحصلا يرماعلا ةعيبر نب ديبل ةديصق علطم وهو . ليوطلا نم تيبلا

س همالسإ دعب ارعش لقي مل ليق ةيلهاجلا ءارعش نم ةثلاثلا ةقبطلا يف مالس نب دمحم
 : هلوق ىو

 ًالابرسم مالسإلا نم تيستكا ىتح يلجأ ينتأي ملذإ هلل دمحلا

 )١( ص رظنأ ۲۲ .
 ) )۲ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ / 0ط ۰-۳ ص .
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 : هلوقو

 حلاصلا نيرقلا هعفني ءرملاو هسفنك ميركلا ءرملا بتاعام

 ةباحصلا نم ةثافن نب ةدرقل هتاقبط يف دعس نبا هبسن دقف هل سيل لوألا تيبلا : ينغملا دهاوش يف لاق

 : اهلوأ تايبأ نم
 الابسقإ مالسإلاو بيشلا لبقأو الاب هب لقحأ ملف بابشلا ناب
 الافقكاو ًاكاروأ بلقأ دقو ةعشعشم نم يميدسن ورا دقو

 تيبلا .. هلل دمحلا

 نيلثالا ةغيصب دحاولا اوبطاخي نأ برعلا ةداع نم نأل دحاولا هب دارأو نينثالل باطخ نالأست : ةغللا

 رومألا ريبدت يف قذحلا يهو ةليحلا لامعتسا يهو ةلواحملا نم لواحي < ديكأتلل راركتلا اهب نوديري مهنأكو
 رذنلا اهنم ناعم ةدع ىلع ءاحلا نوكسو نونلا حتفب بحنلا قلطي بحنأ دوصقملل يدتهي ىتح ركفلا بيلقتو
 . تام اذإ هبحن نالف ىضق لاقيو تقولاو ةدملا ىلع قلطيو هسفن ىلع ناسنإلا هبجوي ام وهو

 هكلس الإ | ًاقيرط عدي ال يذلا اهب متهملا ايندلا ىلع صيرحلا اذه اولأسا : لوقي لوألا ىلع : ىنعملاو

 لالض مأ هذافنإل لمعلا ىلع بئاد وهف هسفن ىلع هبجوأ رذن وهأ هيف رذان وه يذلا اذه نع اهنم هبرآم غالبل

 . هرمأ نم لطابو

 نأ لواحي ةدم يهو « اهايإ هعبتتو ايندلا يف هداهتجاب بلطي اذام ء ءرملا لأست اله يناثلا ىلع ىنعملاو

 . لطابو لالض وه مأ اهنم صلختيو اهبضقي

 هب لوعفم ءرملا لعاف نينثالا فلأو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نالأست حاتفتسا ةادأ الأ : بارعإلا

 ريمض هلعافو عراضم لعف لواحي ًأدتبملا ربخ يذلا ىنعمب لوصوم مسا اذو « أدتبم ماهفتسا مسا ام <« نالأستل
 دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ءرملا ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف وتتسم

 ظفللا يف قلعم وهو لاستل بصن لحم يف ربخلاو ادتبملا ةلمجو هلواحي يا فوذحبم لواحيب بوصنم ريمض
 لدب بحن ةيماهفتسا ةزمهلا بحنأ « بيرق هنايب يتأيس امك تيبلاب فلؤملا داهشتسا لحم وهو ىنعملا يف لماع

 ينبم عراضم لعف ىضقي ةفطاع ءافلا يضقيف « عوفرم عوفرملا لدبو أدتبم ةعقاولا ةيماهفتسالا [ام] نم ليصفت
 لطايو « بحن ىلع فوطعم لالض « فطع فرح مأ « وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوهجملل
 . لالض ىلع فوطعم

 وهو لأستل ناث لوعفم بصن عضوم يف ةيمسإلا ةلمجلا هذه تعقو ثيح [لواحي اذام] هلوق هيف دهاشلا
 يذلا ىنعمب لوصوم [اذ] ءيجم وهو ناثدهاش ةلمجلا هذه يف ةلواحمللو ىنعملا يف لماع ظفللا يف قلغي

 يف يف ةروكذم تاباوجو تاداربإ ثيقبو . لواحي ةلمج يه ةلصب اهل ىتأو ةيماهفتسالا [ام] نع اهب راو

 , 20فرصتب ها . تاطوسبملا

 )١( ج , كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ « ص ۱۱۳- ۱۱٤ط٥ .,
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 :وحن ام عم اهبيكرت ردقي نأب ةاغلم اذ نوكت ال نأو كءاج اذ نم :وحن ةيماهفتسالا نم وأ

 235000 ةلص ىلإ اهلك تالوصوملا رقتفت و «ًابكرم ادحاو اسا اذام تردق اذإ تعنص اذام

 هبارعإو . كءاج يذلا نم يأ [كءاج اذ نم : وحن] مهدنع حصألا ىلع [ةيماهفتسالا نم وأ]

 لعف كءاج ربخ عفر لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا اذ أدتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا نم
 دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفمو

 ال نأو] ةراشإ مسا ذئنيح يه لب ةلوصوم نكت مل نم وأ امب ماهفتسا اهمدقتي مل نإف رتتسملا ريمضلا
 ريصيف 00 [ام عم] اذ بيكرت يأ [اهبيكرت ردقي نأب] هلوقب ءاغلإلا رسف مث [ةاغلم اذ نوكت

 ىنعمب [ًابكر م آدحاو ًامسإ اذام تردق اذإ] ءاتلا حتفب [تعنص اذام : وحن ] ماهفتسا مسأ عومجملا

 0 ل مسا ذئنيح اذام نوكيف تعنص ءيش

 مل اهنأل ةلوصوم لئتيح اذف هربخ اذو أدتبم ماهفتسا مسا ام تردق نأب اذ ءاغلإ ردقت مل نإف تعنص ءيش

 ءاغلإلا ىلعف لئاسلا باوجبو ماهفتسالا مسا نم لدبلاب همدع وأ ءاغلإلا ملكتملا دصق نوك رهظيو غلت

 اذف ؟ آرش مأ ًاريخ تعنص اذام لوقتف « آبوصنم لدبلاب يتأت بصن لحم يف ةدحاو ةملك اذام نوك وهو

 وهو ءاغلإلا مدع ىلعو تعنصل مدقم لوعفم هنأ ملعيف بصنلاب ماهفتسالا مسا نم تلدبأ كنأل ةاغلم

 « رش مأ ريخ تعنص اذام لوقتف اعوفرم لدبلاب يتأت هربخ لوصوم مسا اذو أدتبم ماهفتسا مسا ام نوک

 ىلع سقو هربخ اذو ءادتبالاب عوفرم هنأ ملعيف عفرلاب ماهفتسالا مسا نم تلدبأ كنأل ةاغلم ريغ اذف عفرلاب

 ىلعوفعلا بصنب وفعلا لق نوقفني اذام كنولأسي : ىلاعت هلوق نيهجولاب ءاج دقو « لئاسلا باوج

 فذح ًاربخ وفعلا نوكيف ءاغلإلا مدع ىلع هعفربو ةجاحلا نع لضافلا يأ وفعلا نوقفني لق يأ ءاغلإلا

 3 ٍرذامب هقاحلإ لمتحيف نم عم ءاغلإلا نع فنصملا تكسو ءوفعلا وه وأ وفعلا قفنملا يأ : : هؤدتبم

 يأ [تالوصوملا] جاتحت يأ [رقتفتو] هفالخ لمتحيو عمج هيلع ىشمو ةيفلألا ةرابع رهاظ وهو

 داقتعا يف بطاخملل ًابلاغ ةدوهعم [ةلص ىلإ] اهكرتشمو اهصن [اهلك] اهيف مالكلا نأل ةيمسإلا

 داقتعا يف باطخلا لبق هعوقو بطاخملا دنع ًامولعم ًامكح اهنومضم نوكي نأب يا : ملكتملا

 ركذ لبق كداقتعا يف هفرعي ناك امب مهبملا لوصوملا بطاخملا فرعتل ةلصلاب ينأت امنإ كنأل ملكتملا

 : وحن لوألاف اهماهبإ نسحيف ا ليوهتلا مانع يف الإ ةلصلا نومضمب هفاصتا نم لوصوملا

 زوجي الف كلذ ريغ امأو « ىحوأ ام هدبع ا ىحوأف# : وحن يناثلاو (مهيشغ ام ميلا نم مهيشغفإ

 الف هتغيص داريإب الإ هنومضم فرعي ال ءاشنإلا نأل ةيئاشنإ ةلمج ةلصلا نوكت نأ زوجي ال اذلو اهماهبإ

 تناك نإو ةيبجعتلاب لصولا عنتما اذهلو لوصوملا نايبل حلصي الف ادوهعم نوكي نأ نع الضف هل جراخ

 نم ةانثتسم ةيمسقلا نا امك ةيربخلا نم ةانثتسم يهف نايبلل يفانملا ماهبإلا نم بجعتلا يف امل ةيربخ
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 ءاج :وحن لعافو لعف نم بكرت ام :ةلمجلاف اههبش وأ ةلح ةلصلاو ءدئاعو اهنع ةرخأتم

دتبم نم وأ # هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا» : ىلاعت هلوفو هوبأ ماق يذلا
 ءاج :وحن رخو |

 دحأ :ءايشأ ةثالث ةلمجلا هبشو ‹(نوفلتخ هيف مه يذلا» : ىلاعت هلوقو مث داق هوبأ يذلا

 E .(ٍقاب هلا دنع امو دفني مكدنع امإل : EN :وحن فرظلا

 م

 تالوصوملا نع يأ [اهنع ةرخأتم] (نئطبيل نمل مكنم نإو» : وحن آقلطم اهب لصولا زوجيف ءاشنإلا
 وهو [دئاع] ىلإ [و] هيلع اهنم ءيش الو اهمدقت زوج. الف رخأتملا هئزج ةلزنم هنم ةلزنم اهنأل آبوجو

 [اههبش وأ] ةيلعف وأ ةيمسإ [ةلمج ةلصلاو] م طبرلا لضحيل لوصوملا ىلإ ةلصلا نم دوعي ريمض

 ريغ نم اهسفن يف بذكلاو قدصلل ةلمتحم يأ ةيربخ نوكت نأ اهطرش [ةلمجلاق] ةئئافلا لوضح يف

 يذلا ءاج : وحن] لعافلا بئانو لعف نم وأ [لعافو لعف نم بكرت] لوق يأ [ام] يهو اهلئاق ىلإ رظن

 لعاف هوبأ ضام لعف ماق لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا يذلا ضام لعف ءاج هبارعإو [هوبأ ماق

 لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو هيلإ فاضم ءاهلاو ةتسلا ءامسألا نم هنآل واولا هعفر ةمالعو

 لوأ يف هبارعإ رم دقو [«هدعو انقدص يذلا هلل دمحلا# : ىلاعت هلوقو] هوبأ نم ءاهلا دئاعلاو

 لعفلا نم ةبكرملا ةلمجلاب ليثمتلل انه هداعأو ركذملا درفملل هب ليثمتلا قبس ثيح تالوصوملا

 [مئاق هوبأ يذلا ءاج : وحن] ربخلا دسم داسو أدتبم نم وأ [ربخو أدتبم نم] بكرت ام [وأ] لعافلاو

 [(نوفلتخم هيف مه يذلا : ىلاعت هلوقو] ءاهلا دئاعلاو لوصوملا ةلص ربخو أدتبم مئاق هوبأ ةلمجف

 ابتلا نع نولءاستي مع : ىلاعت هلوق نم ميظعلا إينلل ةفص رج لحم يف لوصوم مسا يذلا هبارعإو
 ادتبملا ربخ نوفلتخم هدعب امب قلعتم رورجمو راج هيف ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض مهو «ميظعلا

 مقرا للا لجع لمعي لعاف مسا نوفلتخمو ملاس ركذم عمج هنآل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو

 اهدحأ : ءايشأ ةثالث ةلمجلا هبشو] مه هريدقت ًآزاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا

 ينءاج : وحن ] هب وه قلعتي ام هركذ درجمب مهفي نأب ًامات نوكي نأ ةلص هعوقو طرشو يناكملا [فرظلا

 وهو ناكم فرظ دنع لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا يذلا ضام لعف ءاج هبارعإو [كدنع يذلا

 امو فرظلاو ةفاضإالاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو و

 ءاج ريدقتلاو رقتسملا ريمضلا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمج هبش هيلإ فيضأ

 لوصوم مسا ام هبارعإو . [قاب هللا دنع امو دفني مكدنع امإط : ىلاعت هلوقو] كدنع رقتسا يذلا

 يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناكم فرظ دنع ادتبم عفر لحم يف يذلا ىنعمب

 دئاعلاو لوصوملا ةلص ةلمج هبش هيلإ فيضا امو فرظلاو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم

 مص هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف دفني وه هريدقت رقتسملا ريمضلا

 ًادتبم لوصوم مسا امو ريخ عفر لحم يق لعافلاو لعفلا ةلمجو وه هريدقت ًآزاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ
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 قلعتيو (اهيف ام تقلأو» : ىلاعت هلوقو رادلا يف يذلا ءاج :وحن رورجملاو راحلا يناثلاو
 ةفصلا ثلاثلاو . رقتسا هريدقت ابرو فوذح لعفب ةلص اعقو اذإ رورجملاو راجلاو فرظلا

 O ريمض دئاعلاو ماللاو فلألاب صتختو لوعفملا مساو لعافلا مسا اهب دارملاو ةحيرصلا

 عوفرم وهو ام ربخ قابو وه هريدقت رقتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص هيلإ فاضمو فرظ هللا دنعو
 هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو

 ةلص هلعج حلصي الف مويلا يذلا ءاج : وحن ينامزلا فرظلا يناكملا فرظلاب جرخو صوقنم مسا

 يذلا ءاج : وحن ةدئاف هب لصولا يف نوكي ال يذلا وهو صقانلا فرظلا ماتلابو هب ةدئافلا لوصح مدعل

 راجلا يناثلاو] هب قلعتي ام هركذ درجمب مهفي ال هنأل هب لصولا حصي الف ًاناكم نكسي يأ : ًاناكم
 ضام لعف ءاج هبارعإو [رادلا يف يذلا ءاج : وحن] ًامات هنوك طارتشا يف فرظلاك وهو [رورجملاو

 رقتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص رورجمو راج رادلا يف لعاف عفر لحم يف لوصوم مسا يذلا

 هلعافو ثيناتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف ىقلا هبارعإو [(اهيف ام تقلاو» : ىلاعت هلوقو] وه هريدقت

 يف لوصوم مسا امو «تدم ضرألا اذإو» : ىلاعت هلوق نم ضرألا ىلع دئاع يه هريدقت آزاوج رتتسم

 نالاثملاف وه هريدقت رقتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص رورجمو راج اهيف هب لوعقم بصن لحم

 قلعتيو] هناصقنل هب لصوي الف كنع وأ كب يذلا ءاج فالخب مات امهيف رورجملاو راجلا ناروكذملا

 [رقتسا هريدقت] ةلمجلا اهبشأ كلذبو [ًابوجو فوذحم لعفب ةلص اعقو اذإ رورجملاو راجلاو فرظلا
 عم نوكي ال فصولا نأل نئاكو رقتسمك ًافصو هريدقت زوجي الف لصحك ماع لعف لك نم هوحن وأ يأ
 تاذ ىلع تلد ام يهو [ةفصلا ثلاثلاو] ادتبملا نم ًايناث امسق وا لأل ةلص ناك اذإ الإ ةلمج هفوصوم

 بلغت مل نأب ةيفصولل ةصلاخلا يأ [ةحيرصلا] براضلاو مئاقلاك اهتافص ضعب نم ةذوخأم ةمهبم

 [لوعفملا مساو لعافلا مسا اهب دارملاو] اهيلع هفطع حص كلذلو لعفلا ىنعم اهيف نأل ةيمسإلا اهيلع

 ًاعامجإ امهيف فيرعت فرح لأ نأل ههجو نسحلاك ةهبشملا ةفصلا نودو لضفألاك ليضفتلا مسا نود

 ةحيرصلا ةفصلا يأ [صتختو] ًاضيأ عامجإلا مهضعب هيف لقن لب يناثلا يف حيحصلا ىلعو لوألا يف

 ةرثكب تراص ام يهو ةحيرصلا ريغ ةفصلا جرخف اهريغل ةلص ةفصلا لعج حصي الف [ماللاو فلألاب]

 لمحتت الو تافصلا لمع لمعت الو فوصوم ىلع ةفص يرجت الو ةنيعم تاذب ةصوصخم لامعتسالا

 اهيلع تبلغ يتلا تافصلاك كلذو لعفلا اهتهباشم مدعل ةلوصوم ال فيرعت فرح اهيف لأف ًاريمض

 عرجألاو ةعستملا ضرألا ىلع بلغ مث يداولا نم حطبنملا ناكملا لصألا يف هنإف حطبألاك ةيمسإلا

 ًاقيش تبنت ال يتلا لمرلا تاذ ةيوتسملا ضرألا ىلع بلغ مث يوتسملا ناكملا لصألا يف هنإف

 [دئاعلاو] ريزولا وهو . كلملا بحصي نم ىلع بلغ مث ؛ اقلطم ةبحصلا وذ لصألا يف هنإف بحاصلاو

 : هنع هللا يضر يلع لوقك ًاسايق ملكتم ريمض دئاعلا نوكي دقف الإو ابلاغ بئاغ [ريمض] لوصوملل
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 سس ااا

 ةرديح يسمأ يلتمس يذلا انأ ۴۴۳

 : هزجعو تيب ردص اذهو . زجرلا نم تيبلا
 هروسسق ثسيلو ماجآ ماغرض

 لاق امك :هدعبوربيخ موي يدوهيلا بحرمل هتزرابم يف هلاق هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا هلئاق
 : ()فنألا ضورلا يف

 هردنسلا ليك عاصلاب مهليكأ ةرفكللا سوؤر فيسلاب برضأ

 ريثكلا رجشلا يهو ةمجأ عمج ماجآلاو . ًاضيأ دسألا ماغرضلاو « دسألا رديحلا رردلا يف لاق : ةغللا

 بابعلا بحاص ىنعملا اذه ركذ ليللا لوأ انه ةروسقلاو «ةروسق ىلإ فاضم ثيلو: (؟7يدادغبلا لاق . تفتلملا

 ةروسق نوكيف ثيل نيونتب أرقي نأ زوجيو 6 ةبلغو ًارهق هتسيرف ذحتأي هنأل رسقلا نموهو ًاضيأ دسألا ىنعمب يتأيو

 يفوتو حمقلا عيبت تناك E مخض لايكم (سوماقلا يف امك ةردنسلاو ٠ ها . همالك خلا ثيلل ةفص

 . ها ليكلا

 لعف ىمس ينتمس ًادتبملا ربخ لوصوم مسا يذلا « ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض انأ : : بارعإلا

 منم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف [مأ] لوأ اهلوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو ثينأتلل ءاتلاو نيلوعفم بصني ضام

 ناث لوعفم ةرديح « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم [مُأ] و ةبسانملا ةكرحي لحملا لاغتشا اهروهظ نم

 ملكتملا ريمض دئاعلاو . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هيلوعفمو هلعافو ىمس نم ةلمجلاو ىمسل
 . ينتمس هلوق يف

 دئاعلا يف بلاغلاو لوصوملا مسا ىلإ دئاع ملكتملا ريمض ءاج ثيح ينتمس يذلا هلوق هيف دهاشلا

 . بئاغلا ريمض لوصوملا مسا ىلإ

 نع هب ربخملا لوصوملا ريمض يف ةبيغلاو روضحلا زوجي هنأ ىلع هب دهشتسا عم اوللا رردلا يف : لاق

 ةلأسملا هذه يف مهلو ءاوسلا دح ىلع نيرمألا نأ همالك رهاظو هب ربخملاب ههيبشت نع دصقي مل مدقم رضاح

 ىلإ دوعي ام ةلصلا يف نوكي ىتح هتمس لوقي نأ سايقلا ناك لاق هنإف يقرزألا لوق ىلع هنم رصتقن ريثك مالك

 لمحو لوألا ىلع ريمضلا درب لابي مل لوألا وه رخآلا ناكو هسفن نع رابخإلا يف دصقلا ناك امل هنكل لوصوملا
 هدروم راهتشا الول لاق ينزاملا نأ ىتح نييوحنلا دنع حيبق كلذ عم وهو سابلإلا نم هنمأل ىنعملا ىلع مالكلا
 . (؟9هفورحب ها . هتددرل

 )١( ج ماشه نبا ةريس ىلع ٦ ص 055 .

 يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع وه (؟) .

 ) )۳يدابآزوريفلا دمحم نيدلا دجمل .

 )٤( ص ۱ ج ٦۲۔٦۳ .
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 : قدزرفلا لوقك ًاضيأ اسايق بطاخم ريمض وأ
 اهمعطت تنأ ماتيألاو كيلإ اهسرؤر لويخلا يولت يذلا تنأو

 : هلوقك رهاظ مسا دئاعلا ريمضلا فلخ امبرو ىنعملا ىلع المح كيلإ ريمض دئاعلا هلعجف

 عمطأ هللا ةمحر يف يذلا تنأو نطوم لك يف تنأ ىليل بر ايف

 اهممعطت تنأماتيألاو كسيلإ اهسوؤر لويخلا يولت يذلا تنأو س4

 : اذكه(١ هناويد يف امك تيبلا ةياورو . كلملا دبع نب ماشه اهب حدمي ةديصق نم قدزرفلل تيبلا

 اهماعط تناماتياللو كيلإ  اهسوؤر دونجلا يولت يذلا تناو

 : ةديصقلا ملطمو

 اهمارغ ًارارم اناقلي ليباقع ٠ ىّرسالو ساعن تنأام مطافأ

 : دهاشلا تيب لبقو

 اهمامغ لوحملل ىجرت ءامس مهيبت دعب سائلا اذهل تناو

 اهمعطت تنأ ماتيأللو كيلإ اهسوؤردونجلا يولت يذلا تنأو

 : مدعبو

 اهمامت كيتحار يف اهفورعمو ىنملا عطقناو تاجاحلا ىهتنا كيلإ

 سوؤر لعاف دونجلا عراضم لعف يولت ءربخ لوصوم مسا يذلا < ًادتبم لصفنم ريمض تنأ : بارعإلا

 هلوعفمو هلعافو يولت ةلمجو يولتب قلعتم رورجمو راج كيلإ . هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم سوؤرو هب لوعفم

 ناويد يف ةتبثملا ةياورلا ىلع ماتيأللو « كيلإ هلوق نم فاكلا دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص
 « ماتيألل ثيغوأ فهك تنأو يأ فوذحم أدتبمل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ماتيألل ةفطاع واولا رعاشلا
 ةفوطعم ربخلاو أدتبملا نم ةلمجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو ربخ ماعظ « ادتبم لصفنم ريمض تنأ اهماعط تناو
 . اهماعط تنأو يأ مظنلا قيضل فوذحم فطع فرحب

 ىلإ دئاع كيلإ : هلوق نم بطاخملا ريمض ءاج ثيح [كيلإ اهسوؤر دونجلا يولت يذلا]هلوق هيف دهاشلا
 00 1 . يسايق وهو لوصوملا مسا
 عملطأ هللا ةمحر يف يذلا تنأو نسطوم لك يف تنأ ىليل بر ايف الد

 . ىليل نونجمل بسنيو . ليوطلا نم تيبلا

 هتمحر يف عومطملا تنأو جئاوحلا ءاضق يف دوصقملا تنأو ناكم لك يف دوجوم تنأ بر اي : ىنعملا
 . هناسحإو

 فاضم ىدانم بر « وعدا بانم بوني ءادن فرح ای ¢ اهلبق ام بسح ىلع (؟)ءافلا بر ايف 4 بارعإلا

 . ١ ج قدزرفلا ناويدرظنأ (۱)

 . رعاشلا ناويد يف اهدوجول تيبلا يف ءافلا بارعإ انتبثا (۲)

١.0 



 ةروكذملا ةلثمألا يف مدقت اك ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةينثتلاو دارفإلا يف لوصوملل قباطم

 يف مدقت امك ثينأتلاو ريكذتلاو عمجلاو ةيثثتلاو دارفإلا يف لوصوملل قباطم] هتمحر يف يأ
 نم مهنمو» : وحن ىنعملا ةاعارم دئاعلا يف زاج امو نم لوصوملا ناك نإ معن [ةروكذملا ةلثمألا

 : رعاشلا لوقو «كيلإ نوعمتسي

 نابحطصي بئذ اي نم لثم نكن

 فلأل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نع ةباين فلألا ىلع ةردقم ة ةحتفي رورجم هيلإ فاضم ىليلو بوصنم

 ربخ عفر لحم يف فوذحمب ناقلعتم رورجمو راج [لك يف] ًادتبم لصفنم ريمض [تنأ] ةروصقملا ثينأتلا
 ًادتبم عفر لحم يف حفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض تنأ . فطع فرح واولا [تنأو] دوجوم هريدقت أدتبملا
 ةمحرو يتآلا [عمطأ] هلوقب قلعتم رورجمو راج [ةمحر يف] ًادتبملا ربت عفر لحم يف لوصوم مسا [يذلا]
 هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [عمطأ] بدأت ءاهلا رسك هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم

 ةلمجلاو ةلالجلا ظفل ةداعإ دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص .ةيلعفلا ةلمجلاو انأ هريدقت آبوجو
 . اهل لحم ال ةقباسلا ةيئادتبإلا ةلمجلا ىلع ةفوطعم ةيمسإلا

 لوصوملا مسا ىلإ دئاعلا ريمصضلا فلخ ثيح [عمطأ هللا ةمحر يف يذلا تنأو] : هلوق : هيف دهاشلا
 یتا نكلو كتمحر يف وأ عمطأ هتمحر يف يذلا تنأو لوقي نأ سايقلا ناكو ةلالجلا ظفل وهو رهاظ مسا

 , ها . سايقلا فالخ ىلع رهاظلاب

 نابحطصي بئذاي نم لثم نكن س5

 : اهعلطمو . هبحاصي هنأ هدهاعو هاتأف هران ىأر بتذلا نأ اهيف معزي ةديصق نم « قدزرفلا لال

 يناثأف انهوم يرانب توعد ابحاص ناکامو لاس َسْلْظأَو

 ناكرتشمل يداز يف كايإو يننإ كنود ندا : تلق یتا املف

 هب دهشتسملا تيبلا ردصو

 خلإ ...لثم نكن شرفا ا

 : هلبقو
 ناكمب يدي نم فيس مئاقو اكحاض رشكتاملهلتلقف

 : هدعبو

 دة اسفر انا ا اك رو هک نزا كنار

 )١( ينومشألا ىلع ينيعلا .
 ) )۲ص / ۲ ج قدزرفلا ناوید رظنأ ۳۲۹ .
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 Es ا 4دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزتنل» :وحن فذحي دقو

 رظني نم مهنمو» كيلإ عمتسي نم مهنموإ» : وحن ريكذتلاو دارفإلا وهو . ظفللا ةاعارمو
 نأ دئاعلا يف لصألا مث ىنعملا ةاعارم نيعتتف حبق وأ سبل لصحي مل ام مهمالك يف رثكألا وهو (كيلإ
 دئاعلا فذح زاوج طرشو ليلد هيلع لد اذإ ًارورجمو ابوصنمو ًاعوفرم [فذحي دقو] ًاروكذم نوكي

 ماللا هبارعإو [(دشأ مهيأ ةعيش لك نم نعزننلط : وحن] درفمب هنع ًاربخم أدتبم نوكي نأ عوفرملا
 هلعافو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف ٌنعزنن ردقم مسق باوج يف ةلخاد

 لوصوم مسا يأ : هيلإ فاضم ةعيشو فاضم وهو رورجمو راج لك نم « نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو هب لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم يذلا ىنعمب
 ةلص ربخلاو أدتبملا ةلمجو وه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربح دشأو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 ىمر مث آران دقوأ دق ناكو ةيداب يف هرافسأ ضعب يف لزان وهو هاتأ يذلا بئذلا بطاخي هنأ : ىنعملا

 نيذللا نيلجرلا لثم نوكن ىتح هبحاص انم دحأ نوخب الأ يغبني كلذ دعب مث شعت لاعت هل لاقو هداز نم هيلإ

 . نابحطصي

 [يئتدهاع نإف] لاعت هيوبيس باتك يفو بئذلل باطخلاو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف شعت : بارعإلا

 لعفلا نم ةلمجلاو هب لوعفم [ءايلا] « ةياقولل [نونلا] هلعاف [ءاتلا]و ضام لعف [دهاع] « مزاج طرش فرح نإ

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف نوخت « ةيفان ال [يتنوخت 31> طرشلا لعف مزج لحم يف لوعفملاو لعافلاو

 اهنأ ليق ةلمجلاو هب لوعفم ملكتملا ريمض [ءايلا]و ¢ تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو ةياقولل نونلاو ةرهاظلا

 يذلا مسقلا باوج يننوخت ال ةلمجو . بئذ اي نم لثم نكن . هلوقوه باوجلا نوكي نأ قحلاو طرشلا باوج

 ًابوجو هيف رتتسم همساو طرشلا باوج يف موزجم عراضم لعف [نكن] « ةيلاح ةلمج نكت وأ ينتدهاع هنمضت

 [بثذ] ءادن فرح اي [بئذ اي] « هيلإ فاضم لوصوم مسا [نم]و فاضم لثمو نكن ربخ [لثم] « نحن هريدقت

 عراضم لعف [نابحطصي] ۽ هتلصو لوصوملا نيب ضرتعم ءادنلا ءايب بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم

 لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو لعاف ةينثتلا فلأو نونلا توبثب عوفرم

 . ةينثتلا فلأ لوصوملا مسا ىلإ دئاعلاو

 يف زوجي ةلوصوملا [نم]و ةينثتلاب نابحطصي هلوق يف [نم] ىنعم ىعار ثيح [نم لثم] هيف دهاشلا
 . فرصتب ها . ىنعملاو ظفللا نارابتعإلا اهريمض

 ج نابصلا ةيشاح شماهب ينومشألا ,ولع ينيعلاو ء 54 ص / ١ ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا رظنأ )١(

 ۳١۱ص / ۱

 ال ١



 ha هنونلعت يذلاو هنورسن يذلا :يأ «نونلعت امو نورست ام ملعيإ» دشأ وه يذلا يأ

 بوصنملا دئاعلا فذح طرشو [دشأ وه يذلا يأ] فنصملا لاق امك هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا

 امو نورست ام ملعيإ#] : وحن لعفلاف لأ ةلص ريغ فصو وأ مات لعف بصانو الصتم نوكي نأ
 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ملعي هبارعإو [(نونلعت

 توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف نورست هب لوعفم بصن لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا ام
 لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 بصن لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو فطع فرح واولا « فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص

 هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو عراضم لعف نونلعت هلبق ام ىلع فوطعم
 ريدقتلاو « ةيردصم نوكت نأ ةيآلا يف ام لمتحتو [هنونلعت يذلاو هنورست يذلا يأ] فنصملا لاق امك
 : رعاشلا لوق وحنف فصولا امأو « مكتينالعو مكرس ملعي

 ررضالو عقن هريغ ىدلامف هب هندمحاف لضف كيلوم هللا ام

 ررض الو عفن هريغ ىدلامف هبهتدمحاف لضف كيلوم هللا ام -۷
 . نيعم لئاق ىلع هل فقوي ملو . طيسبلا نم تيبلا

 هب دارملاو مركي مركأ نزو ىلع يلوي ىلوأ هلعفو بطاخملا ريمض ىلإ فاضم لعاف مسا كيلوم : ةغللا
 هركشأ هب هندمحاف « لمع نم مدقت امب هبجوتست ال هنم أدتبم ءاطعو هنم لضف كيلع هب معنمو كيطعمو كحنام
 . هقلخ كتلماعم ليمجبو ةدابعلا ماودب هيلع

 هيلع قحتست نأ ريغ نم هدنع نم كءاج ناسحإو كيلع هنم لضف معنلا نم هللا كحنمي يذلا نإ: ىنعملا
 . كرضيو كعفني وه هنأ ملعاو هيلع هللا دمحاف كلذ نم ًآئيش هناحبس

 يناثلا ادتبملا نع ربخ يلوم كيلوم « ناث أدتبم ةلالجلا ظفلو  لوأ أدتبم لوصوم مسا ام : بارعإلا
 مسا ةفاضإ نم هيلإ فاضم بطاخملا ريمضو فاضم وهو لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم
 ظفل وه يذلا يناثلا أدتبملا ةلمجو هكيلوم مالكلا لصاو فوذحم يناثلا هلوعفمو لوألا هلوعفم ىلإ لعافلا
 ريمض هلعافو ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف دمحإ ةيببسلل ءافلا هندمحاف «لوصوملا مسالا وه يذلا ًادتبملا ربخ لضف « لوصوملا مسالا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال هيلومعم عم هربخو ةلالجلا
 رورجمو راج [هب] هلوعفم ءاهلاو . بارعإلا نم اهل لحم ال فرح ديكوتلا نونو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
 « يفنلا ديكأتل ةدئازالو « ةفطاع واولا ررض الو « رخؤم ًأدتبم عفن « ريغ ىلإ فاضم ءاهلا « هيلإ فاضم ريغو « فاضم وهو مدقم ربخ فوذحمب قلعتم دنع ىنعمب فرظ یدل < ةيفان [ام] ةيببس ءافلا [امف] ١ دمحإب قلعتم
 . عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملاو عفن ىلع فوطعم ررض

 لوصوملا مسا ىلع دئاعلا ريمضلا ةلصلا ةلمج نم فذح ثيح [كيلوم هللا ام] هلوق هيف : دهاشلا

۱6۸ 



 «ماللاو فلألاب فرعملا :وهف ةادألاب فرعملا امأو (لصف) «نوبرشت اغ برشيو# :وحنو

 دهعلل وأ ةجاجزلا ةجاجز يف :وحن ىركذلا دهعلل امإ ةيدهعلاو ةيسنجو ةيدهع :نامسق يهو
 وبول فس لما قمم نا دوا دفا اال ان وياما وردت سلا وك حما وم قوم احا خام 4راغلا يف امه ذإ» :وحن ينهذلا

 هب رج ام لثمب رجي نأ فرحلاب رورجملا دئاعلا فذح طرشو « لضف هكيلوم هللا يذلا يأ

 [# نوب رشت امم برشي# : ىحنو] هب يأ : : تررم يذلاب تررم : وحن لماعلا ىنعم دحتيو لوصوملا

 1 مسا امو رج فرح نم رورجمو راج امم وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف برشي هبارعإو

 نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف نوبرشت نمب رج لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم
 رورجم فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا

 ًارورجم هفذح ذشو هنم نوبرشت يذلا يأ : ريدقتلاو « ةيضيعبتلا نم يهو ةلوصوملا ام هب رج ام لثمب

 . لوصوملا هب رجي مل امب

 فرعملا وهف] فيرعتلل ةديفملا [ةادألاب فرعملا امأو] فيرعتلا ةلآب فرعملا نايب يف [لصف]

 عطق ةزمه يهو ةيلصأ هدنع ةزمهلاو ليلخلا بهذموه امهب فيرعتلاو مالغلاو لجرلاك [ماللاو فلألاب

 هيوبيس بهذمو نكاسب ًادتبي ال هنأل ءادتبالا يف فذحت ملو لامعتسالا ةرثكل آفيفخت لصولا يف تفذح

 روهشملاو كلام نبا لاق اذك « لصولا يف اهب دتعم ةدئاز هدنع ةزمهلا نأ الإ اضيأ امهب فيرعتلا نأ

 تحتفو نكاسلاب ءادتبالا نم نكمتلل اهب ءيج ةيلصو ةزمهلاو اهدحو ماللاب فيرعتلا نأ هيوبيس نع

 نييوحنلا عيمج نع بهذملا اذه نايحوبأ لقن « لامعتسالا ة ةرثكل افيغختت لصولا ةزمه فالخ ىلع

 اهدحو ةزمهلا فرعملا نأ ىلإ دربملا ع «نيققحملا ىلإ طيسبلا بحاص هازعو ناسيك نبا الإ

 امهنم لكو [ةيسنجو ةيدهع نامسق] ةادألا يأ [يهو] ماهفتسالا ةزمه نيبو اهنيب قرفلل ماللا تديزو

 ركذي ناب [ىركذلا دهعلل امإ ةيدهعلاو] : هلوقب ىلاعت هللا همحر فنصملا هيلإ راشأ امك ماسقأ ةثالث

 : ىحل] اهرم عم اهدري قلا كسي لهو: هريغو ينغملا يف لاق . اهب داعي مث ةركن اهبوحصم

 ل يف رورجمو راج ةجاجز يف هبارعإو . وا ةروكذملا ةجاجزلا ىلإ ةراشإ[#ةجاجزلا ةجاجز يف»

 اهنأك» ةلمج هربخو ًادتبم ةجاجزلا رقتسم وأ نئاك هريدقت فذحلا بجاوب:قاعتي حافلا ريخ عقر

 لبج يف بقن وهو [4راغلا يف امه ذإإ» : وحن] آنهذ اهبوحصم دهع نأب [ينهذلا دهعلل وأ] «بكوك

 ی < لمبة

 ريغ فصو وأ لعف هبصانو الصتم نوكي نأ بوصنملا دئاعلا طرش نأل يلوم وهو فصوب بوصنم دئاعلا الهو

 يذلا يأ لضف هكيلوم هللا ام مالكلا لصأو روكذملا تيبلا يف امك لأ ةلص
 هريدقت زوجيو لضف هكيلوم هللا

 , ° فرصتب ها . خلا . . لضف هايإ كيلوم هللا يذلا

 )١( ج كلاسملا حضوأ ىلع كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم ١ / ص ٠۲١-١١١طه .
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 :وحن ةيهاملا فيرعتل امإ ةيسنجلاو (مكنيد مكل تلمكأ مويلا» :وحن يروضحلا دهعلل وأ

 «ًافيعض ناسنإلا قلخو» :وحن دارفألا قارغتسال امإو يح ءيش لك ءالا نم انلعجو#

 ER الع لجرلا تنأ : وحن دارفألا صئاصخ قارغتسا وأ

 عقر لحم يف لصق ريمض امه نامزلا نىم امل فرط | هبارعإو . مهدنع اواو كلو تاکو وو

 نوكي نأب [يروضحلا دهعلل وأ] ربخ عفر لحم يف نئاكب قلعتم رورجمو راج راغلا يف ًادتبم

 ةفرع مويوهو رضاحلا مويلا يأ [4 مكنيد مكل تلمكأ مويلا» : وحن] باطخلا لاح ًارضاح اهبوحصم
 رورجمو راج مكل لعافو لعف تلمكا هدعب امب قلعتم نامز فرظ مويلا هبارعإو . هيف تلزن ةيآلا نآل
 فيرعتل امإ ةيسنجلاو] عمجلا ةمالع ميملاو هيلإ فاضم فاكلاو هب لوعفم مكنيد تلمكأب قلعتم

 ًازاجم الو ةقيقح ال لك اهفلخي مل يتلا يهو دارفألا نع رظنلا عطق عم يأ : يه ثيح نم [ةيهاملا

 : وحن] كلذو ةعيبطلا نايبل يتلابو ةقيقحلا نايبل يتلاب اهنع ربعيو سنجلا درجم ىلع ةلادلا يهو
 « ءام همسا ءيش لك نم ال فورعملا ءاملا ةقيقح نم انلعجو يأ [4 يح ءيش لك ءاملا نم انلعجو»

 لك رورجمو راج ءاملا نم دحاول ىدعتيف انقلخ ىنعمب لعافو لعف انلعج هبارعإو . ينملا نم ليقو

 نينثال ىدعتي انريص ىنعمب انلعج : ءاقبلا وبأ لاقو . ءيشل تعن يح هيلإ فاضم ءيشو هب لوعفم
 اهتفلخ نأب سنجلا دارفأ يأ [دارفألا قارغتسال امإو] ىهتنا ءاملا نم يناثلاو ءيش لك لوألا هلوعفمو
 الإ رسخ يفل ناسنإلا نإ : وحن اهبوحصم نم ءانثتسالا حصيو اهصئاصخب دارفألا معيف ةقيقح لك

 اهل لثمو «اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ : وحن هوحنو تعن نم هل اميف هانعم رابتعا وأ «اونمآ يذلا

 هبارعإو . ًافيعض هسنج نم دحاو لك قلخ يأ [(افيعض ناسنإلا قلخو» : وحن] هلوقب فنصملا
 يأ [دارفألا صئاصخ قارغتسا وأ] لاح آفيعض لعافلا بئان ناسنإلا ةغيصلا ريغم ضام لعف قلخ
 هيلع صن امك ملعلا ريغ ىلاغت هئامسأ يف يتلا هنمو ًازاجم لك اهتفلخ نأب ةغلابم سنجلا دارفأ تافص
 : وحن] هللا همحر رجح نبا خيشلا نع هلقن قبس امك لامكلا مال ىمستو هريغو ةبهش يضاق نب ردبلا
 نم لاجرلا نم كريغ يف قرفت ام كيف عمتجا كنأ ىنعمب ًاملع لجر لك تنأ يأ [املع لجرلا تنأ
 هربخ لجرلا أدتبم تنأ هبارعإو . لامكلا ةبتر نع هروصقل كريغ ملعب دادتعا الو ملعلا يف كلامك ةهج

 ام ديجملا نآرقلا نم هتلثمأ نوك مازتلا هبأد نأ عم تايآلا نم ءيشب لثمي مل مل رظناو زييمت املعو

 ًايواح هنوكل هحدم يف ةغلابم باتك لك يأ «باتكلا كلذ : ىلاعت هلوقب مهضعب لثم دقو هنكمأ
 هنأ الإ ديج هدنسو يزمرهمارلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ نمو « ةحودمملا بتكلا صئاصخ عيمجل
 ىلع هفلأتي كلذ هل لاق شحولا رامح يأ « ارفلا فوج يف ديصلا لك » : نايفس يبأل لاق ا هنأ لسرم
 ديفت الف ةمزال e يتأت دقو « هنود ديصلا لكو شحولا رامحك ديصلا يف تنأ ينعي : مالسإلا

 ةكمل دلبلاك هدارفأ ضعب , ىلع تبلغ وأ عسيلاو ىزعلاو تاللاك هعضو تنراق ملع يف يتلاك ًافيرعت

۱0۰ 



 يمالغ :وحن ةسمخلا هذه نم دحاو ىلإ فاضملا امأو (لصف) . ريم ةغل يف يم لأ مال لدبتو

 ا . لجرلا مالغو هوبأ ماق يذلا مالغو اذه مالغو ديز مالغو همالغو كمالغو

 خا ةمزال ريغ ةدئازو حصألا ىلع هعورفو يذلا يفو حيحصلا ىلع نآلا يف يتلاكو ايرثلل مجنلاو

 ءامسأ ىلع ةلخادلا ماللا روهمجلا دنع هنمو سابعلاو نسحلاو ثرحلا يف يتلاك هنع لوقنملا لصألا

 لأ اهتلخد تاركن اهنإ ليقو « لأ اهتلخخدف ةفصلا اهيف تمهوت مالعأ يه اولاق تبسلاو دحألا مويك مايألا

 : لاقف كك يبنلا اهب قطن دقو برعلا نم ةليبق [ريمح ةغل يف آميم] ةقرعملا [لأ مال لدبتو] فيرعتلل
 ١ هنع هللا يضر بلوت نب رمنلا هاوراذك « رفسما يف مايصما ربما نم سيل »

 نكي ملو ةيونعم ةفاضإ ةمدقتملا [ةسمخلا] فراعملا [هذه نم دحاو ىلإ فاضملا امأو :لصف]

 هلومعم ىلإ فصولا ةفاضإك ةيظفل ةفاضإ فاضملا جرخف ةركن عقوم آعقاو الو ماهبإلا يف الغوتم
 ال هذه نم دحاو لك ةفاضإ نإف ةدحاوك ةركنلا عقوم عقاولاو لثمو ريغك ماهبإلا يف ةلغوتملا ءامسألاو

 ملكتملا ريمض ىلإ فاضملل لاثم [يمالغ : وحن] هريكنت ىلع قاب اهعم فاضملا لب فيرعتلا ديفت
 مالغو] بئاغلا ريمض ىلإ فاضملل لاثم [همالغو] بطاخملا ريمض ىلإ فاضملل لاثم [كمالغو]

 [هوبأ ماق يذلا مالغو] ةراشإلا مسا ىلإ فاضملل لاثم اذه مالغو] ملعلا ىلإ فاضملل لاثم [ديز

 لوأ يف مدقت دقو < لأب فرعملا ىلإ فاضملل لاثم [لجرلا مالغو] لوصوملا ىلإ فاضملل لاثم

 . ملعلا ةبتر يف هنإف ريمضلا ىلإ فاضملا الإ هيلإ فيضأ ام ةبتر يف فاضملا نأ فراعملا
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 ءامسألا نم تاعوفرملا باب

 هرخو أدتبملاو .هلعاف مسي مل يذلا لوعفملاو .لعافلا :يهو «ةرشع تاعوفرملا
 000 «سيلب ةهبشملا فورحلا مساو «ةبراقملا لاعفأ مساو ءاهتاوخأو ناك مساو

 ءامسألا نم تاعوفرملا باب

 نم يأ [تاعوفرملا] مسالا وهو لقعي ال ركذمل ةفص هنأل ةعوفرم ال عوفرم عمج تاعوفرملاو
 اهب ًادبو كلذك وهو اهيلإ | عجري اهيلع داز ام نأ یری هلعلو يهكافلا هلا اذك ءارقتسالاب [ةرشع] ءامسألا

 ًاظفل تابوصنملا نود يهف الحم ةبوصنم اهنأل تارورجملاب متخو ةلضف تابوصنملاو ةدمع اهنأل

 وهو [هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا] يناثلا [و] «ءاشي نم هرونل هللا يدهيإ : وحن [لعافلا يهو]
 : وحن [هربخو ًادتبملا] عبارلاو ثلاثلا [و] «اهلازلز ضرألا تلزلز اذإإ» : وحن لعافلا بئانب ىمسملا
 وحل [اهتاوخأ] مسا [و] «مهملظيل هللا ناك امو : وحن [ناك مسا] سماخلا [و] «انبر هللا

 يتأي نأ هللا ىسعفوء يضي اهتيز داكيإ» : وحن [ةبراقملا لاعفأ مسا] سداسلا [و] «ءاوس اوسيلإ»
 ربخلا بصنو مسالا عفر يف اهلمع لمعت اهنأ يف [سيلب ةهبشملا فورحلا مسا] عباسلا [و] ¢ حتفلاب
 : وحنو ًامئاق ديز ام : وحن اهتاوخاو ةيزاجحلا ةيفانلا ام يهو

 ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زعت

 ءامسألا نم تاعوفرملا دهاوش

 ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زعت -۸

 : هزجعو نيعم لئاق اهل ركذي مل يتلا دهاوشلا نم وهو . ليوطلا رحب نم تيبلا

 ايقاو هللا ىضقامم رزو الو

 هلوق وهو مسالا اهب عفرف سيل لامعإ [ال] لمعأ ثيح [ايقاو رزو الو « ايقاب ءيش ال] هلوق هيف دهاشلا
  ©)فرصتب ها [ايقاوو « ايقاب] هلوق وهو ربخلا اهب بصنو « [رزوو « ءيش]

 . ىلاعت هللا ءاش نإ 9سيلب ةهبشملا فورحلا دهاوش يف ىفوتسم هيلع مالكلا يتأيسو

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ . ص 73١54 .

 ) )۲ه8 ص .

10۲ 



 عوف رمش عب : تعنلا :ءايشأ ةعبرأ وهو «عوفرملل عباتلاو .سنجلا ىفنل ىتلا ال رخو ءاهتاوخأو نإ ربخو
 ARE SSS ANE .لدبلاو ديكوتلاو فطعلاو

 [و نإ ربخ] نماثلا [و] ةيفاعلاب الإ دحأ نم آريخ دحأ نإ : وحنو نصا نيحشالوو وتو

 ليبس ىلع [سنجلا يفتل يتلا ال ربخ] عساتلا [و] « ميحر روفغ هللا نإ : وحن [اهتاوخأ] ربخ
 هعفار نأ ىلع ءانب [عوف رمللل عباتلا]رشاعلا [و] ديز نم لضفأ لجر الوحن نإ لمع لمعت يهو قارغتسالا

 هلبق ام لماع سنج نم ردقم هلماعف لدبلا الإ هسفنب عوبتملا لماع وه عباتلا لماع نأ حصألاو ةيعبتلا

 ورمعو ديز ءاج : وحن [فطعلا] اهيناث [و] لقاعلا ديز ءاج : وحن [تعنلا] اهدحأ [ءايشأ ةعبرأ وهو]
 . كوخأ ديز ءاج : وحن [لدبلا] اهعبار [و] هسفن ديز ءاج : وحن [ديكوتلا] اهثلاث [و]
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 لعافلا باب
 ىلع وهو «لعفلا ليوأت ينوه اموأ هلعف هلبق روكذملا عوفرملا مسالا :وه لعافلا

 موقي موی نورذعملا ءاجو نالجر لاق هللا لاق : وحن رهاظلاف رمضمو رهاظ :نيمسق

 1311111 1 010000001001 .# سانلا

 لعافلا باب
 وه] ًاحالطصاو « لعفلا دجوأ نم ةغل [لعافلا] روهمجلا دنع تاعوفرملا لصأ هنآل همدق

 نأ اونمآ نيذلل ناي ملأ» : وحن هتلصو يردصم فرح نم لوؤملا وأ ديز ماق : وحن حيرصلا [مسالا
 [عوفرملا] انلازنإ يأ (انلزنأ انأ مهفكي مل وأ : ىلاعت هلوقو « مهبولق عوشخ يأ «مهبولق عشخت

 ملع عفرلا نأل روكذملا لعفلا هبش وأ ةيلصألا هتغيص ىلع يقابلا ماتلا هلعفب الحم وأ ًاريدقت وأ اظفل

 ةفصلاو لعافلا مساك [لعفلا ليوأت يف وه ام وأ] هل عفارلا [هلعف] آبوجو [هلبق روكذملا] ةيلعافلا
 يف وه ام وأ لعفلا دانسإ نم دب الو ليضفتلا مساو ةغلابملا ةلثسأو لعفلا مساو ردصملاو هب ةهبشملا
 مسالاب جرخف ورمع ماق : وحن هنم هعوقو وأ ديز تام : وحن هب همايق ةهج ىلع مسالا كلذ ىلإ هليوأت

 «هننجسيل تايآلا اوأر ام دعب نم مهل ادب مثإ» : ىلاعت هلوق وحن امأو . العاف اهئيجم زوجي الف ةلمجلا
 موهفملا امهردصم ىلع دئاع ريمض امهيف لعافلا نأ حصألاف « مهب انلعف فيك مكل نيبتو» نئلاعت هلوقو

 «انلعف فيكإ» هلوقو «هننجسيلإ هلوق نم ةلمجلاو نييبتلا يأ وه نيبتو ءادبلا يأ وه أدب يأ امهنم
 ىلع يقابلاب جرخو ةصقان لاعفأ اهنأل اهتاوخأو ناك ماتلاب جرحخو ريمضلل ةرسفم يه لب لعاف تسيل
 ادع ام وهو [رهاظ] امهل ثلاث ال [نيمسق ىلع] لعافلا يأ [وهو] لوعفملل ينبملا ةيلصألا هتغيص
 اموهو [رمضمو] كنم يأ تننم ول كرض ناك ام : وحن لوؤملا هنمو نورذعملا ءاجو : وحن رمضملا

 هعفار نوكيو [رهاظلاف] امهنم لك نایب رم دقو لصفنمو لصتم نامسق وهو ًاراصتما رهاظلا نع هب ينك

 ضام لعف لاق هبارعإو [هّللا لاق : وحن] رمألا هعفري الو بئاغ ىلإ دنسأ اذإ ًاعراضم ةراتو ًايضام ةرات
 ءاجو] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو لعاف نالجر ضام لعف لاق هبارعإو [نالجر لاق] لعاف هللا
 عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو لعاف نورذعملا ضام لعف ءاج هبارعإو [تورذعملا

 نا لوألا : نيهجو لمتحي وهو لاذلا ديدشتو نيعلا حتفب روهمجلا ةءارق نورذعملاو ملاس ركذم

 نوكي نأ يناثلا . رذعلل نوفلكتملا يأ فلكتلا هيف فيعضتلا ىنعمو نيعلا فيعضتب لعف هنزو نوكي
 ةءارق اذه ىلع لديو لاذ لاعتفالا ءات تبلق نأب لاذلا يف ءاتلا تمغدأف رذتعا لصألاو لعتفا هنزو

 نوثوعبمب قلعتم نامز فرظ موي هبارعإو [# سانلا موقي مويإ»] لصألا ىلع نورذتعملا ريبج نب ديعس
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 5200 انيرضو تبرض :كلوق وحن رمضملاو # مهوبأ لاقؤ #2 نونمؤملا حرفي ذئمويو»

 ءاقبلا بأ لاق نامز فرظ موي هبارعإو [«نونمؤملا حرفي ذئمويو»] لعاف سانلا عراضم لعف موقي هلبق

 عراضم لعف حرفي ةفاضإلاب رج لحم يف نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإو فاضم وهو حرفيب قلعتم
 وبأ ضام لعف لاق هبارعإو [(مهوبأ لاق»] ملاس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو لعاف نونمؤملا
 يف لصتم ريمض ء ةاهلاو: فاضموقو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو لعاف

 كلوق : وحئ] لصتم امإ ًالعاف يتأي يذلا [رمضملاو] عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف برض هبارعإو . هدحو ملكتملل ءاتلا مضب [تبرض
 لعف انبرض هبارعإو (هانلزنأ انإ# : وحن هسفن مظعملا وأ هريغ هعمو ملكتملل ءابلا نوكسب [انبرضو]
 فلا ريغ ناكو اهلبق ام نكس ثيح اذكو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف برض لعافو

 ناكو لعفلا رخآ نم اهلبق ام نكس نإ اذكو ديز انبرض : وحن ةلوعفم يهف اهلبق ام حتفنا ناو ةلعاف يهف
 عم هلك اذهو انوبرض نوديزلاو انابرض ناديزلا : وحنو هاناعد رض ناسنإلا سم اذإو» : وحن افلأ
 «انذخاؤت ال ایرو : وحنو ديز انبرضي : وحن ًاقلطم ةلوعفم يهف رمألاو عراضملا عم امأ . يضاملا

 . «انالوم تنأ انمحراو» : وحنو

 هسفن مظعملا وأ هريغل كراشملا ملكتملل زراب ريمض انمق : وحن يف ان ءاقنع نبا لاق : [هيبئن]

 مه هنع رابخإلا يفو اذك متلعف متنأ مظعملا باطخ يف اولاقف ةبيغلاو باطخلا هيلع سانلا ساق دقو
 رهاظلاو هعبتي نم عم هنع ربخلا ناكف عبتي هتلالجل هناك وا ةعامج ماقم ماق هلامكل هناكو اذك اولعف

 : هلوقك مهمالك نم عمس معن فيقوت يف دري مل هنآل ىلاعت هقح يف هعانتما

 لهأهل متنأف ًالهأ نكأ مل نإف دمحم هّلإ اي ينومحراف الأ

 لهأ هل متنأفالهأ نكأ ملنإف دمحم هّلإاي ينومحراف الأ 4

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 نونلاو هلعاف واولاو رمأ لعف محرا « اهلبق ام بسحب ءاقلا ينومحراف « حاتفتسا ةادأ [الأ] : بارعإلا
 فاضم دمحمو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصتم فاضم ىدانم هّلإ ءادن فرح اي دمحم هلإ اي « هلوعفم ءايلاو ةياقولل

 نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف نكأ مزجو يفن فرح مل ةيطرش نإ ةفطاع ءافلا نكأ مل نإف « « هيلإ

 لمأ انآ هريدقت ابوجو هيف رتتسم همساو ةصقانلا ناك نم فرصتم نكأو طرشلا لعف مزج لحم يف وهو هرخآ

 فرح ءاتلاو أدتبم عفر لحم يف لصفتم ريمض متنأ نم [نأ] ٠ ‹« طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا متئأف « هريخ
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 ey هلوقو ناديزلا مئاقأ وحن لعفلا ليوأت يف يذلاو ءرمضملا لصف يف مدقت اك هرخآ ىلإ

 يف مالك ىلع فقأ ملو تلق . ها ةا هنع ةتباثلا ةنسلاو باتكلا يف هدورو مدعل ةجحب سيلو

 سيلو فيقوت ىلع هناحبس يرابلا ىلع هقالطإ ةحص فقوتت ال اذه لثم نأل رظن هلاق اميفو هريغل كلذ

 هزاوج رهاظلاف يلعلا هردقب ليجبتلاو ميظعتلا لامك هيلع هقالطإ يف لب بدألاب لالعخإلاب رعشي ام هيف

 بطاخملا يف لوقتف هتداعإ ىلإ ةجاح الف يأ [رمضملا لصف يف مدقت امك هرخآ ىلإ] ملعأ ِهّللاو

 عمتجا اذإو < مدع ابرج ىلإ ثنؤملا بطاخملا يف اهرسكبو ركذملا بطاخملل ءاتلا حتفب تبرض

 يأ متبرضو ديزو تنأ يأ امتبرض : وم يئاعلا ىلع بط eS نساينلاف تاكو كلاب

 لعف مركأف هيتمركأ : وحن ءاهلا عم ثنؤملا ءات ءايلا قحلت دقو يسرافلا يلعوبأ لاق ورمعو ديزو تنأ

 لصفتملا رمضملا امأو . بارع لا نابل لم الاثار فرخ ءايلاو هب:لوعفم ةاهلاو:لعاق ءاتلاو نصاب

 الو ردصملا الو رمألا هعفري الو امنإ وأ الإب اروصحم الإ رايتخالا يف لعفلا عم عقي الو لصتملاك رهف

 . انأ الإ ماق ام : وحن يضاملا لعفلاك كلذ ادع ام هعفريو عراضملا لعف مسا الو رمألا لعف مسا

 مل وحن عراضملاو لعاف عفر لحم يف لصفنم ريمض انأ رصح ةادأ الإ ضام لعف ماق ةيفان ام هبارعإو

 ريمض اناو رصح ةادا الإو ملب موزجم عراضم لعف مقي مزجو يفن فرح مل هبارعإو . انا الإ مقي

 ةفصلاو ةغلابملا ةلثماو لعافلا مساك امهلمع ةلماعلا ءامسألا امهلثمو لعاف عفر لحم يف لصفنم

 موقي ليوات يف هنإف [ناديزلا مئاقأ : وحن] هلمع لمعي ام وهو [لعفلا ليوأت يف يذلاو] ةهبشملا
 لمع لمعي لعاف مسا مئاقو . هرخآ مض هعفر ةمالعو أدتبم مئاق ماهفتسالل ةزمهلا هبارعإو . ناديزلا

 هلوقو] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ربخلا دسم دس لعاف ناديزلا لوعفملا بصنيو لعافلا عفري هلعف

 نم ةلمجلاو رخؤم أدتبم لهأ « مدقم ربخ فولحمب قلعتم رورجمو راج هل عمجلا ىلع لاد ميملاو باطخ
 . طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو يناثلا ةلمجو لوألا ادتبملا ربخ ربخعلاو ادتبملا

 هناحبس هّللا وه بطاخملا نأ عم ةعامجلا واو ىلإ لعفلا دئسأ ثيح [ينومحرا] : هلوق هيف دهاشلا

 . هل ًالالجإو ًاميظعت واولاب ءاجف ىلاعتو

 باطخلا هسفن مظعملا وأ ملكتملا ريمض ىلع سانلا ساق دقو ءاقنع نبا لاق هصن ام حراشلا لقن دقو
 ا او ىلاعت هقح يف هعانتما رهاظلاو ةبيغلاو

 تيبلا . ةي لإ الي ينردعي افلا

 ةحص فقوتي ال اذه لثم نأل رظن هلاق اميفو : جلل ير

 ميظعتلا لامك هيلع هقالطإ يف لب بدألاب لالخإلاب رعشي ام هيف سيلو فيقوت ىلع هناحبس يرابلا ىلع هقالطإ

 . ملعأ هللاو هزاوج رهاظلاف يلعلا هردقب ليجبتلاو
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 ظفللا يف رهظ نإف ةدمع هنأل هفذح زوجي ال هنأ اهنم ماكحأ لعافللو (هناولأ فلتخ» :ىلاعت
 زوجي ال هنأ اهنمو ماق ديز وحن رتتسم ريمض وهف ًالإو كاذف اماق ناديزلاو ناديزلا ماف :وحن

 SESE A طالما نفر قو نجم لعفلا ىلع هميدقت

 ىلاعت هلوقو رخؤم ًادتبم فلتخم هبارعإو . هناولأ فلتخي لبوأت يف هنإف [(هناولأ فلتخمإ»ط : ىلاعت
 لمعي لعاف مسا فلتخمو هيلع فطع ماعنألاو باودلاو مدقم ربخ رورجمو راج « سانلا نمو# : هلبق

 نمو ريدقتلاو « فوذحم فوصوم ىلع هدامتعال كلذو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع

 رج لحم يف ءاهلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف هناولأ فلتخم فنص ماعنألاو باودلاو سانلا

 كرم هنألواهفذح زوجيالةدمعلاو [ةدمع هنأل هفذح زوجي ال هنأ اهنم] ةريثك [ماكحأ لعافللو] ةفاضإلاب

 وأ رهاظ هبارعإو [ناديزلا ماق : وحن] ًارهاظ ًامسا ناك ءاوس [ظفللا يف رهظ نإف] هئزج ةلزنم هلعف نم

 لعف اماقو ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ًادتبم ناديزلا هبارعإو [اماق ناديزلاو] : هلوقك ًارمضم امسا

 [الإو] حضاو [كاذف] ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف ةينثتلا فلأو ضام لعف ماق لعافو

 نا امإ مث لعافلا نم هولخ زوجي ال لعفلا نأل هلعف يف [رتتسم ريمض وهف] ظفللا يف رهظي مل نإو يأ

 ىلإ عجار ةيلعافلا ىلع عوفرم رتتسم ريمض ماق يفف [ماق ديز : وجت ] وكلم ىلع ريمشلا كلذ دوعت
 رمخلا برشي الو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك لعفلا هيلع لد امل دوعي نأ امإو هلبق روكذملا ديز
 ينازلا ينزي ال :  هلوق يف هريظن مدقت كلذ نسحو « براشلا برش الو يأ « نمؤم وهو اهبرشي نيح

 تغلب يفف # يقارتلا تغلب اذإ الك : وحن ةدهاشملا لاحلا هيلع لد امل وا « نمؤم وهو ينزي نيح

 : ىلاعت هلوق كلذ نمو « مالكلا قايس اهيلع لادلا حورلا ىلإ عجار ةيلعافلا ىلع عوفرم رتتسم ريمض

 لعافلا فذح زاوج مدع ةلعاف نه ىنثتسا دقو بوصنم زييمت ةملكو رتتسم لعافلاف «ةملك تربك#

 نأل دنه الإ دحأ ماق ام هلصأ ذإ دنه الإ ماقام : وحن غرفملا ءانثتسالا ىلوألا : هفذح اهيف زوجي روص

 عا وحن هلثم مدقم هيلع لد اذإ بجعتلا يف لعفأ ةيناثلا هني يحسم نعال روضتي ال ءايكسالا

 ريمض ءاهلاو ًابوجو ةدئاز هيف ءابلاف هيلع لوألا ةلالدل يناثلا نم مهب فذحف مهب يأ «رصبأو مهب

 نم الدب ردصملا نكي ملاذإ دصملا لعق ثا عمجلا ةمالع ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم

 ريخلا ءاعد نم ناسنإلا ماسي ال : وحنو هماعطإ !وأ يأ «آميتي ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ» : رحت هلت

 ناك نإف حصألا ىلع رتتسم ريمض هيف لاقي الو امهيف ردصملا لعاف فذحف ريخلاب هئاعد نم يأ

 : وحن لعافلا بئان ةعبارلا «كل ًآيقس# : وحن آبوجو هيف رتتسم هلعافف هلعف نم الدب ردصملا

 وحن ًادج ريثك وهو هعم فذحيف هلماع فذح اذإ ةسماخلا . رمألا هللا ىضقو يأ «رمألا يضقو#»

 زوجي ال هنأ] لعافلا ماكحأ نمو يأ [اهنمو] كايإ تمركأ يأ ًادحأ تمركأ له : لاق نمل كايإ : كلوق

 زجع ميدقت زوجي ال امك هيلع هميدقت زجي ملف هنم ءزجلاك هنأل هليوأت يف ام وأ [لعفلا ىلع هميدقت
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 اانا مهلا نوكيو ًارتتسم ًاريمض لعافلا ريدقت بجو مدقم لعاف هنأ هرهاظ ام دجو نإف

 ةادأ نأل (كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو» :وحن فوذحم لعفب العاف امإو ماق ديز :وحن

 هدارفأ عم دحوي | هعمجو هتينثت عم دحوي هلعف نأ اهنمو ءإدتبلا ىلع لخدت ال طرشلا

 ءاجوط «(نالجر لاق# :ىلاعت هللا لاق ديز ماق لوقت امك نوديزلا ماقو ناديزلا ماق :لوقتف

 عمجلاو ةينثتلا ةمالع لعفلا قحلي نم برعلا نمو «ةوسن لاقوإ (نوملاظلا لاقوإ» «(نورذعملا

 ام] ظفللا يف [دجو نإف] هريغ وأ ناك اعف هلماع ىلع هميدقت نويفوكلا زاجأو اهردص ىلع ةملكلا
 لعفلا يف [آرتتسم ًاريمض لعافلا ريدقت] نييرصبلا دنع [بجو] لعفلا ىلع [مدقم لعاف هنأ هرهاظ

 ىلع عوفرم رتتسم عوفرم ريمض ماق يفف [ماق ديز : وحن أدتبم امإ مدقملا نوكيو] مدقملا ىلع ًادئاع
 وحن] ًابوجو [فوذحم لعفب العاف امإو] هربخ هدعب ةلمجلاو أدتبم ديزو ديز ىلع دئاع ةيلعافلا
 نإو ريدقتلاو روكذملا لعفلا هرسفي فوذحم لعفب لعاف دحأف [(كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو»
 نيكرشملا نمو فوذحملا لعفلا وه طرشلا لعفو مزاج طرش فرح نإو كراجتسا دحأ كراجتسا

 يف هرجاف ةلمج طرشلا باوجو ةرسفم اهنأل بارعإلا نم اهل لحم ال هدعب كراجتسا ةلمجو هب قلعتم

 هنع ضوعملاو ضوعلا نيب نوعمجي ال مهو هنع ضوع روكذملا نأل هفذح بجو امنإو « ةيآلا ةيقب
 [ًأدتبملا ىلع لخدت ال طرشلا ةادأ نأل] فذح ريغ نم هربخ كراجتسا ةلمجو أدتبم دحأ لعجي مل امنإو

 لعف يأ [هلعف نأ اهنمو] حصألا ىلع ةيلعفلا ةلمجلاب ةصتخم يهف لعفب لعف قيلعتل ةعوضوم اهنأل
 هقحلت ال يأ [دحوي] لصألا هنأل لعفلا ركذ ىلع رصتقا امنإو « هليوأت يف ام لعفلا لثمو « لعافلا
 لوقتف] ًاقافتا [هدارفأ عم دحوي امك هعمجو] لعافلا يأ [هتينثت عم] حضفألا ىلع عمج الو ةينثت ةمالع

 [ديز ماق] درفملا ىلإ هدانسإ لاح يف [لوقت امك] لعفلا ديحوتب ةوسن ماقو [نوديزلا ماقو ناديزلا ماق
 ناملعي هعمجو هتينثت نأل هثينأت ةمالع سكع هعمجو لعافلا ةينثت ةمالع كرت . حصفألا ناك امنإو هديحوتب

 لقث ةدايز عمجلاو ةينثتلا يتمالع قاحلإ يف نألو هظفل نم ملعي ال دق هثينأت فالخب « « ًامئاد هظفل نم

 هبارعإو [4نالجر لاق»] [(ىلاعت هللا لاق»] هب نآرقلا دورولو ثينأتلا ةمالع فالخب ةملكلا ةينب يف
 لعف ءاج هبارعإو [#نو رذعملا ءاجو#] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو لعاف نالجر ضام لعف لاق

 لعف لاق هبارعإو [(نوملاظلا لاقوإ»] ملاس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو لعاف نورذعملا ضام
 ًآضيأ عمجلل لاثم اذه [(ةوسن لاقوط] ملاس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو لعاف نوملاظلا ضام
 ` اهدحاو ريسكت عمج ةوسنلاو ثنؤملاو ركذملا عمج نيب قرف ال هنأ ىلإ ةراشإ هلبق يذلا دعب هب یت

 قحلي نم برعلا نمو « عمجلاو ةينثتلا ةمالع نم درجم ةلثمألا هذه يف لعفلاف اهظفل ريغ نم ةأرما

 . ًاثنؤم ناك نإ نونلاو ًاركذم ناك نإ واولا يهو [عمجلا] ةمالع [و] فلألا يهو [ةينثتلا ةمالع] لعفلا

 ًاقلطم ةمالعلا نومزتلي ءىيط مهو ةغللا هذه باحصأ نأ نويوغللا ىكح : فاشترالا يف نايحوبأ لاق
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 e تادئهلا نمتو نوديزلا اوماقو ناديزلا اماق :لوقتف اعمج وأ ىنثم لعافلا ناك اذإ

 ناك اذإ ثينأتلا ةمالع لعفلا قحلت امك [ًاعمج وأ ىنثم] رهاظلا [لعافلا ناك اذإ] اهنوقرافي الو ًادبأ

 : ةيتحتلا ةانثملاب هنأ لمتحيو برعملا اهيأ تنأ يأ : ةيقوفلا ءاتلاب هنأ لمتحي [لوقتف] ًاثنؤم لعافلا

 نمقو نوديزلا اوماقو ناديزلا اماق] بيكرتلا | اه لثمب اوقطن اذإ برعلا نم روكذملا ضعبلا لوقي يأ
 يناثلا يف واولاو ةينثتلا ىلع لاد فرح لوألا يف فلألاو ضام لعف ةثالثلا ةلثمألا يف ماقف [تادنهلا
 لوألا يف ناديزلاو ثانإلا عمج ىلع لاد فرح ثلاثلا يف نونلاو روكذلا عمج ىلع لاد فرح

 : هلوقك برعلا راعشأ يف اذه ريظن ءاج دقو « لعافلا يه ثلاثلا يف تادنهلاو يناثلا يف نوديزلاو

 بئاحسلا رغ اهنحقلأ اآانساجم عيبرلا جتن

 بئاحسلا رف اهتحقلأ انساحم عيبرلا جستن

 1 ينادمحلا ةلودلا فيس مع نبا ينادمحلا سارف يبأ مالك نم وهو . ءوزجملا لماكلا نم تيبلا

 ش : هلبقو
 بقاتملا لمج هل تحضأ يذلا كلملا اهيأ اي

 : هدعبو

 بيابحلا روص انل تكحف اهميسن قرو تفقار

 اهباحصأ اهجتنو تدلو اذإ لوهجملل ءانبلاب ةقانلا تجتن لوقت مولعملل ينبم دعتم لعف وه جتن : ةغللا

 : زجارلا لاق
 هنوجتلأتو موق هحقلي هنووحت معن ماع لكأ

 هلثمو هظفل نم هل دحاو ال عمج نساحملا ًانساحم « عيبرلا نمز يف لزانلا رطملا انهه هب دارملا عيبرلا

 تحقل : اولاقف ءاسئلل ريعتسا مث اهلبحأ اذإ آحاقلإ ةقانلا لحفلا حقلأ مهلوق ةداملا هذه لصأ اهنحقلا « حيقالم
 ءارغلا لصأو ةباحس عمج بئاحسلاو ءارغ عمج رغلا بئاحسلا رغ « رجشلل رعاشلا هراعتسا دقو ةأرملا
 ضايبو اياطعلا ضايب لاقي امك اهراثآ دارأ امنإو اهيف ءام ال ءاضيبلا ةباحسلا نآل نوللا انه ديري الو ءاضيبلا
 . عئانصلا

 ةمضلاب عوفرم لعاف عيبرلا ‹ بارعإلا نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف جتن : بارعإلا

 لوعفم ةئنؤملا ةبئاغلا ريمضو ةوسنلا عمج ةمالع نونلاو ضام لعف حقلأ 2 اهنحقل هب لوعفم ماض ةرهاظلا

 فقولا لجأل نكسو ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم بئاحسلا « ةمضلاب عوفرم حقلأ لعاف رغ « هب
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 : هلوقو

 مولأ مهلكو يلهأ ل يخنلا ءارتشا يف ينعمولي

 لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو فوصوملا ىلإ ةفصلا ةفاضإ نم بئاحسلا ىلإ رغلا ةفاضإو
 . ًانساحم هلوقك ةفص بصن

 حقلأ وه يذلا ثانإلا عمج ىلع ةلادلا ةوسنلا نون قحلأ ثيح بئاحسلا رغ اهنحقلأ هلوق هيف : دهاشلا
 ًاقلطم ةمالعلا نومزتلي مهنأل ء ءىسيط ةغل هذهو . بئاحساا رغ هلوق وهو هدعب رهاظ مسا ىلإ ًادنسم هنوك عم

 دهشتسي مب سيل هلئاق سارف وبأو ةلأسملا هذه دهاوش وف تيبلا اذه نوركذي ةاحنلا نم ًاريثك نأ ملعاو

 اونوكي نأ امإو « هلوقب دهشتسي رعاشل هونظف ءالؤه دنع بسنلا لوهجم نوكي نأ امإف ةيبرعلا دعاوق ىلع همالكب

 ()فرصتب ها . داهشتسالل ال هب ليثمتلل هنوركذي مهنكلو هلئاق ىلإ هتبسن اوفرع دق
 مولأ مهلكو يلهأ ليختلا | ءارتشا يف ا يئنئمولي -:5

 ىلإ لصفملا يف يواخسلا هازع بيبللا ينغم دهاوش حرش يف لاقو . براقتملا نم تيبلا
 . مولأ ميملاب ءارفلا هيوري ةرغلا يف ناهدلا نبا لاقو [لذعي مهلكف يموق] ظفلب ةقزوأو ءالجلا نب ةا

 : هدعبو (ھا . لذعي ماللاب هيوري يرصبلاو
 لوألا عئابلا ىحل امك هنوحلي عاب يذلا لهأو
 غيص اذإو ةمالمو ةمولو « ًالوق لوقي لاق نزوب آمول همولي اذك ىلع االف مال لوقت يننومولي : ةغللا

 وحلب تلق نالف احل لاي وحلب ٠ برش باب م عفو مولا ثوكسف عتق لذعلا ل اولا ددش ةلابملل
 . همال اذإ هاهنی هاهن لثم هاحلي هاحلو هوعدي هاعد لثم

 . كلذ ىلع ينمال الإ دحأ مهنم امو ليخنلا يئارتشا ببسب يلهأ ينموليو ينفنعي : لوقي : ىنعملا
 ءايلاو ةياقولل نونلاو ةعامجلا ىلع فرح واولاو نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف يننمولي : بارعإلا

 ملكتملا ءايو مولي لعاف لهأ يلهأ « هيلإ فاضم ليخنلاو « موليب قلعتم رورجمو راج ءارتشا يف « هب لوعفس
 ربخ مولا ھا عمجلا ةمالع ميملاو هيلإ فاضم ريمض ءاهلاو فاضم وهو أدتبم لك مهلكو « هيلإ 20-

 ًاضيأ ةرورضلا لجألو لك ةظفل ىلإ آرظن لعفلا درفأو موللا وهو لذعلا نم لذعي مهلكف ةياور يفو . أ
 .©0ها . نولذعي مهلكف لاقي نأ ا

 مسا وه لعاف لعفلا اذهل نأ عم لعفلاب ةعامجلا واو لصو ثيح [يلهأ يننمولي] هلوق هيف : دهاشلا
 ا ةءونش دزأ ةغل ليقو ءىيط ةغل هذهو لعفلا دعب روكذم رهاظ

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ < ص  ۳٤۸۔  . ۳٤۹ط ٥ .

 . ۷۸۳ ص / ۲ ج يطويسلل (۲)

 , ه ط . ۳٤۷-۲٤۸ ص . ١ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم (۳)

 )٤( ج بدألا ةنازخ شماهب ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف ةيوحنلا دصاقملا : دومحم ينيعلا ١ .

 ج . كلاسلا ةياده (ه) ١ / ص  . ۳٤۸-۳٤۷ط 0 .



 ههنا سوسو ممل . مهضعب نم عمس ظفللا اذه نأل ثيغاربلا ينولكأ ةغل ىمستو

 مضب ثوغرب عمج [ثيغاربلا ينولكأ ةغل] ةيبرعلا ءاملع حالطصا يف ةغللا هذه [ىمستو]

 « لعاف ثيغاربلاو هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو عمجلا 0 هبارعإو . هلوأ

 اذه نأل] : هلوقب كلذب ةغللا هله حست ا للعامل ها N سوماقلا يفو

 ةليلق ةغل يهو : ءاقنع نبا لاق . برعلا يأ [مهضعب نم عمس] ثيغاربلا ينولكأ ظفل يأ [ظفللا
 لعقلا قاحلإ امهدحأ :ناذوذش هيف لاثملا اذهو يهكافلا لاقو ها ثرحلا ىنبو ةءونش دزأو ءىبطل

 نأل ثيغاربلا ينتلكأ لوقي نأ هقح ناك بابعلا يف لاق ها لقعي ال املواولا لامعتسا يناثلاو , ةمالعلا

 . مهتلزنم اولزن اذإ ءالقعلا ريغل لمعتستواولا نأ ماشه نبال ينغملا يف نكل لقعي نمم سيل ثيغاربلا

 نم لكألا نإف هنم وهس اذهو صرقلاب ال لكألاب تفصو اذإ ثيغاربلا ينولكا : وحن : ديعس وبا لاق

 ملظلاو ناودعلا ىنعمب انه لكألا نإ : يرجشلا نبا لاقو « ةلقاع ريغ وأ تناك ةلقاع ناويحلا تافص
 : هلوقك

 ليبولا لكلا ةرارم تدجو ىتح بضلا لكأ كينب تلكأ

 ليبولا لكلا ةرارم تدجو ىتح بضلا لكأ كينب تلكأ س١

 هدحو يقبو هينب درط نيح ةمقلع نب ليقعل هلاق ةيهس نب ةاطرأل ينغملا دهاوش يف هبسن دق تيبلا اذه

 هيلإ ليقع جرخف ارش يقل الإ ليقع تويب نم برقي دحأ كلذ لبق نكي ملو هتويب هتيشامب مطحف ليجب هءاجف

 نب ةاطرأ لاقف مهب آثيغتسم هدالوأ ءامسأب سلمع اي ةمقلع اي حيصي ليقع لعجف هرقتحاو ليجب هبرضف هدحو

 : ةيهس
 خسلإ ... تدجو ىتح بضلا لكا كينب تلكأ

 : هلعبو

 ليجب نم كتيب ءانف تعنم ًادوهش اوباغ ىلوألا ناك ولو

 هلبإ نم ةدع رقعو هقثوأو هبرضف ليجب ىلإ ادع هيلإ لزن ىتح لبقأف ماشلاب وهو سلمعلا هئبا هربخ غلبو
 . فرصتب ها . ماعط هيبأل معطي ملو ماشلا ىلإ بكر مث هيبا يدي نيب هاقلا ىتح هب ءاجو

 ىربكلا ناويحلا ةايح يف لاق . حاحصلا بيذهت يف امك ءاملا برشت ال ةفورعم ةبيود بضلا : ةغللا

 لاقي قوقعلاب فصتا نمل الثم راصف "ا . كرولا هبشي فورعم يرب ناويح داضلا حتفب بضلا : يريمدلل

 نم اهضيب سرحت ةبضلا نإ كلذو اهدالوأ لكأت اهنأ اهقوقعو لاثمألا عمجم يف يناديملا لاق . بض نم قعأ

 )١( ص « ۲ ج بيبللا ينغم دهاوش حرش : يطويسلا ۷۸٤ .

 )۷۷ )۲ص« ۲ج .
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 E SESS ما ‹««راہنلاي ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتيو :ثيدحلا هنمو

 ت مک ا

 ةمالعلا لعفلا قاحلإ نم يأ [هنمو] ها يقيقحلاب يونعملا لكألا هبشف « مهتملظ يأ

 دقو نوبقاعتي لعاف ةكئالمف [« راهنلاب ةكئالمو ليللاب ]١ E SE حيحصلا [ثيدحلا]

 لاق . نوديزلا ماقك دارفألاب بقاعتي سايقلا ناكو رهاظلا ىلإ دنسم هنأ عم عمجلا ةمالع لعفلا قحل

 لل ل ب رردلا ررغ يف ءاقنع نبا

 حجرألا ىلع اورسأ واو نم لدب نيذلاف «اوملظ يذلا ىوجنلا اورسأو# : يف امك نوبقاعتي ةلمج

 کک هبطاخيف اهلهأ ضعبل باطخلا الو شيرق ةغل نم تسيل اهنأل اورسأ ةلمج هربخ ًادتبم

 لمح دقو : ماشه نبا لاق . ها نكمأ ام ثيدحلاو نآرقلا اهيلع جرخي الف اهفعض ىلع اوصن اهترثكل

 «اوملظ نيذلا ىوجنلا اورسأو» : ىلاعت هلوق اهنم . ميظعلا نآرقلا نم تايآ ةغللا هذه ىلع موق

 اهنموجني الف اهلتقت اهيلع تبثوف اهضيب ديري كيش اهتنظ ضيبلا نم اهدالوأ تجرح اذإ ىتح هيلع تردق ام لك
 .'”فرصتب ها . ديرشلا الإ

 . جازملا قفاوي ال يذلا رملا ميخولا ليبولاو . بشعلا روصقم ًالكلاو « ىعري يذلا رملا ةرارم

 29 ها

 تقذ ىتح كلذ ىلع تمدو هدالوأ لكأي يذلا بضلا ملظب اهيبش آملظ كدالوأ تملظ لوقي : ىنعملا

 . كتناهإ ىلع ليجب أرتجا امل نيدوجوم اوناك ولو كيلع سانلا يددعت بيسب ةايحلا ةرارم

 هلوعفمو هلعاف وهو بضلا ىلإ فاضم ردصم لكأ « هلوعفم ىنب « لعافو لعف تلكأ : بارعإلا
 فرح ىتح « بضلا كلكأ لثم يأ اضيأ فوذحم هلغافو هلوعفم بضلا وأ هدالوأ بضلا لكأ لثم يأ فوذحم
 نأو الكلل ةفص ليبولا « هيلإ فاضم الكلاو « فاضم ةرارمو هلوعفم ةرارم « لعافو لعف تدجو « رجو ةياغ

 . تلكأب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب رورجم ردصم ليوأت يف لعفلاو ىتح دعب ةردقملا

 ملظلاو ناودعلا ىنعمب انه لكألا نأل مهتملظ يأ بضلا لكأ كينب تلكأ هلوق وهو يونعم هيف دهاشلا

 مهل راعتسا مث . آلوأ نينبلا ملظل لكألا بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا لاق . يقيقحلاب يونعملا لكألا هبش دقو
 ًاميخو ًاحبقتسم كلذ ناك امل مث « لاصئتسالاو كالهتسالا يف لوكأملا ةلزنمب مولظملا ناك ثيح نم لكلا

 . ىعري يذلا رملا بشعلا ةرارمب ةميلسلا عابطلا هنم رفنت يذلا داسفلا نم هنم أشني ام هبشو كايبو هلعج

 مما

 . "طا ٤۷ ص ۲ ج (1)

 . ۲۷ ص / ۲ ج بيبللا ينغم ىلع رردلا ةيشاح رظنأ (۲)
 . ۲۷ ص / ۲ج (۳)
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 ae E E نونلاو واولاو فلألا نأ حيحصلاو

 امأو . هربخ هلبق امو ًأدتبم اوملظ نيذلا بارعإ اهيف هوجولا نسحأو « كلذ ريغ ىلع اهجيرخت دوجألاو
 ةبلقنملا واولا هعفر ةمالعو مدقم ربخ يجرخم نأل هيف نحن امم سيلف « مه يجرخم وأ ١ : ل هلوق
 هيف رتتسم هلعافو لعفلا لمع لمعي لعاف مسا يجرخمو هيلإ فاضم سفنلا ءايو فاضموهو ةمغدم ءاي
 تافطاعتملا تادرفملاو نادرفملا امأو . رخؤم أدتبم عفر لحم يف لصفنمريمض مهو مه هريدقت ازاوج
 : هلوقك

 ميمحو دعم ءاملسأ دقو  هسفنب نيقراملا لاتق ىلوت

 كلذ نم عمس اميف [نونلاو واولاو فلألا نأ حيحصلاو] امهعم عنتمت ال ةغللا هذه نأ حيحصلاف

 ميسحو دعبم هاملسأ دقو 2 هسفني نيقراملا لاتق ىلوت -۴

 ناكو « امهنع هللا يضر ريبزلا نب بعصم يثري تايقرلا سيق نب هللا دبعل وهو . ليوطلا نم تيبلا
 : لوقيوهو ناورم نب كلملا دبع ىلع بعصم جرخو « نييريبزلا ةعيش نم سيق نب هللا دبع

 ءاوسعسش ةراغ ماشلا لمشت  املو شارفلا ىلع يموسن فيك
 ءارذعلا ا اهارب نع يدبتو هيلب نع خيشلا لهذت

 : هلوق اهئاثر لوأو دهاشلا تيب اهنم اهب هيثري ةملك : لاق ريبزلا نب بعصم لتق املو
 ميقم قيلئاجلاريدب ليتق 2 ةلذو آنزح نيرصملا ثروأدقل

 رمأل متهي يذلا قيدصلا ميمحو < يبنجألا هب دارا دعبم « نيدلا نع نيجراخلا نيقراملا : ةغللا

 . هانيعي ملو هالذخ هاملسأ 2 هقيدص

 دق هنأ لاحلاو هسفنب نيدلا نع نيجراخلا لاتق رشاب هنع هللا ىضر ريبزلا نب بعصم نإ لوقي : ىنعملا
 ٠ . بيرقلاو ديعبلا هتنواعمو هترصن كرتو هلذخ

 هلوعفم لاتق « بعصم ىلع دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف ىلوت : بارعإلا
 رتتسملا ريمضلل ديكأت سفنو ةدئاز ءابلا وأ ىلوتب قلعتم رورجمو راج هسفنب « هيلإ فاضم نيقراملاو فاضم وهو
 لعف ملسأ املسأ « قيقحت فرح دق لاحلل واولا دقو « هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فاضم سفنو ىلوت يف
 لعافلاو لعفلا ةلمجو هيلع فوطعم ميمحو « لعاف دعبم هب لوعفم ءاهلاو ةيلثتلا ىلع لاد فرح فلألاو ضام
 . لاح بصن لحم يف

 ناكو رهاظ مسا لعافلا نأ عم ةينثتلا فلا لعفلا قحلأ ثيح [ميمحو دعبم هاملسأ دق] هلوق هيف دهاشلا

 . 7فرصتب ها . ميمحو دعبم هملسأ دق : لوقي نأ روهمجلا ةغل ىلع سايقلا

 .هطب ٣٣۲ ص < ١ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ىيحم دمحم )١(
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 ةنكاس ءاتب لعفلا ثينأت بجي هنأ اهنمو اهدعب ام لعافلا نأو .عمجلاو ةينثتلا ىلع ةلاد فرحأ

 د :وحن ًاثنؤم لعافلا ناك اذإ عراضملا لوأ يف عراضملا ءاتبو يضاملا رخآ يف

 امو» :ىلاعت هلوقو سمشلا علط :وحن ثينأتلا يزاجم لعافلا ناك نإ ءاتلا كرت زوجيو دنه

 O a ا ءاكم الإ تيبلا دنع مهعالص ناك

 ثينأتلا ىلع ةلاد تماق : وحن يف ءاتلا نأ امك ثنؤملاو ركذملا [عمجلاو ةينثتلا ىلع ةلاد فرحأ]
 نأو لعافلا اهنأو رئامض قتااوللا هذه نإ ليقو عومجملاو ىنثملا نم [اهدعب ام] وه [لعافلا نأو]

 هلهب فرحألا هذه لاصتا نأ اولقن ةغللا ةمئأ نأب كلذ درو اهنم لدب وأ رخؤم أدتبم امإ اهدعب عوفرملا

 ىلإ ىدأ نإو عيمجلا دنع عئاش ريمضلا نم لادبإلاو ربخلا ميدقتو برعلا نم نينيعم موقل ةغل لاعفألا
 ناك اذإ هليوأت يف امو لعفلا ريكذت [بجي هنأ] لعافلا ماكحأ نمو يأ [اهنمو] ركذلا لبق رامضإلا

 وأ ناديزلا وأ ةحلط وأ ديز ماقك هدرفم حص هيعونب آملاس ًاعمج وأ ىنثم وأ ًادرفم ًايقيقح ًاركذم لعافلا

 ال ام وهو ًايزاجم ركذملا ناك نإف ماللا كيرحتب هرييغتل رظن الو تاحلطلا وأ نوديزلا وأ ناتحلطلا

 ثينات] بجيو ثيناتلاو ريكذتلا هيف زاج مالسلا هيلع كلملاو بكوكلاو كلفلاو رمقلاك ىئنا هلباقي
 ءاتبو يضاملا رخآ يف ةنكاس ءاتب] هئثينات نوكيو لعافلا ثينات ىلع لديل هليوات يف امو يا [لعفلا

 هلعف نكي ملو هلعفب الصتم جرف هل ام وهو ًايقيقح [ًاثنؤم لعافلا ناك اذإ عراضملا لوأ يف عراضملا
 هئينات بجي اذكو عراضملا لاثم اذه [دنه موقتو] يضاملا لاثم اذه [دته تماق : وحن] سب الو معن

 سمشلاك ًايزاجم وأ تماق دنه : وحن ناك ايقيقح بئاغ ثنؤم ىلإ دئاع لصتم ريمض ىلإ دنسأ اذإ
 كرت زوجيو] ةنالف لاق ةغل ىمست ةليلق ةغل ةأرملا ماقك يقيقحلا ثنؤملا عم لعفلا ريكذتو تعلط
 الإ ريغب هلعف نع ًالصفنم ثينأتلا يقيقح رهاظلا [لعافلا ناك نإ] | حجرأ وهو اهتابثإو لعفلا نم [ءاتلا

 وأ دنه ةأرملا سئبو دنه ةأرملا معن : وحن سئبو معن باب يف هب الصتموأ ةأرما يضاقلا رضح : وحن

 بجي الف سمشلاو ضرألاو ءامسلاك ركذ هلباقي الف هل جرف ال ام وهو [ثينأتلا يزاجم] لعافلا ناك
 ناك امو ؛ ىلاعت هلوقو] ءاتلا فذحب [سمشلا علط : وحن] ال مأ هلعفب لصتا هعم لعفلا ثينأت
 مارحلا دجسملا نع نودصي مهو ىلع فطع فرح واولا هيارعإو [( ءاكم الإ تيبلا دنع مهتالص

 ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك ةيفان ام ديجملا يف هلاق ةيفانثتسا نوكت نا نوجيو

 امو فرظلاو هيلإ فاضم تيبلا ناكم فرظ دنع ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو اهمسا ةالص

 ارقو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناك ربخ ءاكم رصح ةادأ الإ | لاحلا ىلع بصن لحم يف هيلإ فيضأ

 وبأ أطخو 3 مسالا ىلع عفرلاب ةيدصتو ءاكمو ربخلا ىلع بصنلاب « مهتالصإ» هنع فالخب مصاع

 يف الإ كلذ فالح زوجي الو آربخ ةركنلاو امسا ةفرعملا لعج ةدعاقلا نأب ةءارقلا هذه يسرافلا يلع

 : هلوقك رعشلا ةرورض
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 تماقو نوديزلا ماقو ناديزلا ماق E O ىنلملا مكحو

 ماق :لوقت ثينأتلا يزاجملا مكح همكحف ريسكتلا عمج امأو ءتالسملا تماقو ناتملسملا

 ركذت مث هلعف يلب نأ هيف لصألا نأ اهنمو ءدونحلا تماقو دونملا ماقو لاجرلا تماقو لاجرلا

 (E NERS se «دوواد نايلس ثروو# :وحن لوعفم ا

 ءامو لسع اهجازم نوكي
 ءاكملاو « هريكنتك هفيرعت سنجلا مساو سنج مسا ةيدصتلاو ءاكملا نأ ىلع حتفلا وبأ اهجرخو

 مظعأ كلذ يفف اهب اورمأ يتلا مهتالص عضوم قيفصتلاو ريفصلا اولعج يأ قيفصتلا ةيدصتلاو ريفصلا

 اذإ ثنؤم وأ ركذمل [حيحصت عمج ٍعومجملاو] ثنؤملاو ركذملا [ىتثملا] لعافلا [مكحو] مهل مذ
 لعفلا يق [لوقتف] لعفلا هيلإ دنسأ اذإ ثنؤملاو ركذملا [درفملا] لعافلا [مكح] لعف امهيلإ دئسأ

 ريكذتب [نوديزلا ماق] ركذم عومجم هلعاف يذلا لعفلا يف [و ناديزلا ماق] ركذم ىنثم هلعاف يذلا

 ثنؤمللو [ناتملسملا تماق] ىنثملا ثنؤملل امهيف لوقت [و] ديز ماق يف ركذي امك طقف لعفلا
 عمتجا اذإو ةملسم تماق : وحن يف كلذ بجي امك آبوجو لعفلا ثينأتب [تاملسملا تماق] عومجملا

 يف لوألل عبات يناثلا نآل مهمالك نم ذخؤي امك امهنم قباسلل مكحلاف « ثنؤمو ركذم نافطاعتم

 يزاجم قباسلا ثنؤملا ناك نإ عت ءانلاب ديزو دنه تماقو ءاتلا كرتب دنهو ديز ماق لوقتف مكحلا

 هيلإ دنسأ اذإ [ريسكتلا عمج امأو] «رمقلاو سمشلا عمجو#» : وحن ءاتلا كرت نسحألاف « ثينأتلا

 ثينأت نأل هريكذتو لعفلا ثينأت زاوج يف [ثيناتلا يزاجملا] درفملا لعافلا [مكح همكحف] لعفلا

 نمو همظن ةمالسل حيحصلا عمجلا يف كلذ ربتعي ملو ةمالعلا نم هلعف ءالخإ زوجي يزاجم عومجملا

 ماق لوقت وقت] امهيف دحاولا مظن ريغتل تانبلا ءاج : وحن يف ريكذتلاو نونبلا ءاج يف ثيثأتلا زاج مث

 ءاتلا كرت زوجيو ةعامجلاب هليوأت ىلع ثينأتلاب [لاجرلا تماقو] عمجلاب هليوأت ىلع ريكذتلاب [لاجرلا

 نبللاك سنج مسا وأ ءاسنلاك عم مسا لعافلا ناك اذإ اميف ًاضيأ [دونهلا تماقو دونهلا ماقو] اهتابثإو

 [لصألا نأ] لعافلا ماكحأ نمو يأ [اهنمو] نبللا ءاجو نبللا تءاجو ءاسنلا تماقو ءاسنلا ماق : لوقت

 هم مزجلاك هنأل اربع ديز ترض وحن هب لصتي نأب [هلعف يلي نأ] لعافلا يف يأ [هيف] بلاغلا يأ

 امنإو « تاكرحتم عبرأ يلاوت ةهاركل تبرض : وحن ًاريمض لعافلا ناك اذإ لعفلا رخآ ناكسإ ليلدب

 هيف لصألا نإف لوعفملا فالحب ةدحاولا ةملكلاك امهنأ ىلع كلذ لدف ةدحاو ةملك يف كلذ نوهركي

 يأ لعفلا تالومعم نم هريغوأ [لوعفملا ركذت مث] لاق امك لعافلا نع رخأتيو لعفلا نع لصفني نأ

 ضام لعف ثرو فطع فرح واولا هبارعإو [«دواد ناميلس ثروو# : وحن] ريخأتلا هقحف ةلضف هنأل

 فوذحم يناثلا لوعفملاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم دواد هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف ناميلس

 #«املع ناميلسو دواد انيتآ دقلو# : هلبق ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد يذلاو ؛ ةوبنلاو ملعلا وه ثوروملاو
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 :وحن ابوجوو «رذنلا نوعرف لآ ءاج دقلو» :وحن ًازاوج لوعفملا مدقتيو لعافلا رخأتي دقو

 لعافلاو لعفلا ىلع لوعفملا مدقتي دقو «(هبر ميهاربإ ىلتبا اذإوإ» وحنو «انلاومأ انتلغشو

 نأل «نوركنت هللا تايآ يأن» :وحن اوو «نولتقي ًاقيرفو اوبذك ًاقيرف) :وحن ا

 a E Te ا ااا

 ا ل ل

 وأ بابلا ىلع نم رادلا يف نم وأ كاذ اذه وأ ىسيع ىسوم برض : وحن نيريمض وأ ملكتملا ءايل

 بجاحلا نبال فالخ ًالوعفم يناثلاو عاف لوألا نوک اذه لثم يف نيعتيف كتبرض وأ يقيدص يمالغ

 لصألا فالخ ىلع هيلع [لوعفملا مدقتيو لعافلا رخأتي دقو] ء ءالقعلا دصاقم نم لامجإلا نأب ًاجتحم

 باوج يف ةلخاد ماللا هبارعإو [#رذنلا نوعرف لآ ءاج دقلو» : وحن] مالكلا يف ًاعسوت [ًازاوج]

 روت لماف راو مدقم لوعفم نوعرف لآ ضام لعف ءاج قيقحت فرح دق هّللاو هريدقت ردقم مسق
 وحن] ارهاظ امسا لعافلاو هلعفب ًالصتم آريمض لوعفملا ناك نأب كلذ ىضتقا ضراعل [ًابوجوو]

 ا يف لصتم ريمض انو ثيناتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف لغش هبارعإو [4انلاومأ انتلغش+»

 ااو ةفاضاللاب رج لحم يف لصتم ريش انو هرتخا مب خفر ةفاللعو وم لغاف لاومأ مدقم لوعفم
 عم الوعفم عقاولا ريمضلا لاصفنا مزل هذه ةلاحلاو لعافلا مدق ول هنأل آبجاو هيف لوعفملا ميدقت ناك

 اذإو يأ[«هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو»: وحن] كلذ [و] لعافلاب لصتم لوعفملاريمض ناك وأ هلاصتا ناكمإ

 ناتخلا ليقو « جحلا كسانم يه ليق . هب هفلك هاونو رماوأ يهو تاملکب هبر ميهاربإ ربتحا
 قلعتم نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ هبارعإو . ةرطفلا لاصخ نم اهريغو رافظألا ملقو دادحتسالاو

 لوعفملا رخأ ول ذإ ابوجو رخؤم لعاف بر مدقم لوعفم ميهاربإ ضام لعف ىلتبا ركذا هريدقت فوذحمب
 لعفلا ىلع لوعفملا مدقتي دقو] زوجي ال كلذو ةبترو آظفل رخأتم ىلع هبر نم ريمضلا دوع مزل

 ًاقيرف هبارعإو [نولتقي ًاقيرفو اوبذك ًاقيرف : وحن] بوجولل ضتقم مدعل [آزاوج] آعم [لعافلاو
 واوو نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف نولتقيو مدقم لوعفم ًاقيرفو لعافو لعف اوبذك مدقم لوعفم

 هللا تايآ ياف : وحن] مالكلا ردص هل امل ًانمضتم لوعفملا نوكي ناك [ًابوجوو] لعاف ةعامجلا

 فاضم تايآ هرخآ حتف هبصن ةمالعو مدقم لوعفم ماهفتسا مسا يأ ةحيصف ءافلا هبارعإو [نو ركنت

 بجو امنإو « لعاف ةعامجلا واوو نونلا نوبثب عوفرم عراضم لعف نوركنت هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو

 نأل] « ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت ام ايأط : ىلاعت هلوقك روكذملا لاثملا : وحن يف لوعفملا ميدقت

 ىلع لوعفملا ميدقت سيلو ةرادصلا يفاني ًالوعفم هريخأتو [مالكلا ردص هل ماهفتسالا] و طرشلا [مسا
 كلذو « هميدقت زوجي الف هعم لوعفملا الإ ءاوس هيف ةسمخلا تالوعفملا لب هب لوعفملاب ًاصتخم لعفلا

 . يضرلا هلاق مالكلا ءانثأ اهعضول فطعلل لصألا يف يه ذإ واولا لصأ ةاعارمل

 لوك



 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب

 ناك نأ دعب ًاعوفرم راصف هماقم وه ميقأو هلعاف هعم ركذي مل يذلا عوفرملا مسالا وهو

 لعفلا ثينأت بجيو لعفلا ىلع هميدقت الو هفذح زوجي الف ةلضف ناك نأ دعب ةدمعو لنوم

 A .(ضرألا تلزلز اذإ» :وحنو دنه تبرض :وحن ًاثنؤم ناك نإو

 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا باب
 يرشخمزلاو يناجرجلاو نييرصبلا رثكأ بهذ ىتح لعافلا بقع هركذ اذهلو , هماقم وه ميقأو

 برض : وحن آريدقت وأ ديز برضك ًاظفل [عوفرملا] هب لوؤملا وأ حيرصلا [مسالا وهو] لعاف هنأ ىلإ

 ةفاضإو ههبشوأ لعفلا نم هلماع لعاف يأ [هلعاف هعم ركذي مل يذلا] اذه برض : رکن اشا سرع

 دري الف ةاحنلا حالطصا يف هلعاف هلعافب دارملاو هب قلعتم لعفل العاف هنوكل ةسبالملل لوعفملل لعافلا

 عيبرلا تقو يف لقبلا هللا تبنأ يأ يقيقحلا هلعاف فذح مسا لقبلا نإف « « لقبلا عيبرلا تبنأ : وحن

 اهلك هماكحأ يف لعافلا ماقم يأ ماقأ نم نما داكم مينا ميملا مضي [ةماقم] لزعفملا كلذ يأ [وه ميقأوز

 لوعفملا ةماقإو لعافلا فذح نأ ملعا مث . هرخآ ىلإ ًاعوفرم راصف هلوقب فنصملا كلذ ىلإ راش امك

 : مهضعب لوق يف ةروكذملا ضارغألا نم ضرغل نوكي امنإ هماقم

 ماظل  ليفافلا" .كفذعو

 راثيإلاو ماهبإلاو فوخلاو

 رابتحتاو راكنإلا رسيت

 الودعلا كلييخت وأ ءاكذ

 ثبعلا نع رهاظ زارتحالو
 روكذملا يف رصحلا َنظتالو

 ماظعإلاو ريقحتلاو عجسلاو

 راصتخالاو لهجلاو ملعلاو

 رادقم وا عماسلا نطفت

 اليلد امهاوقا ىلإ كنم

 ثفن نم نركشاف قافوللو

 روهشملا يف فورعملاوه اذ لب

 ناك نأ دعب آعوفرم] راص هنإ ثيح نم هماكحأب ًافصتم لعافلا ماقم هتماقإ ببسب [راصف]

 [هفذح زوجي الف] هنودب مالكلا متي [ةلضف ناك نأ دعب] هنودب مالكلا متي ال [ةدمع] راص [و ًابوصنم

 ميدقتلاو فذحلا زئاج كلذ لبق ناك دقو « لعافلا ماقم همايقل [لعفلا ىلع هميدقت الو] ةدمع هنوكل

 [دنه تبرض : وحن] ًايقيقح [ًاثنؤم] لعافلا بئان [ناك نإ] هليوأت يف وه ام وأ [لعفلا ثينأت بجيو]

نه ديز برض لصألاو لعافلا بئان دنه ثينأتلاةمالع ءاتلاو ةغيصلا ريغم ضام لعف برض هبارعإو
 اد

 دانسإلا يف هماقم هب لوعفملا ميقاو ةقباسلا ضارغألا نم رخآ ضرغل وأ هب لهجلل امإ لعافلا فذحف

 MS ًانؤم لعافلا ناك اذإ ثنؤي امك هل لعفلا ثنأو ًاعوفرم راصف هيلإ
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 ناديزلا برض :وحن ًاعومجم وأ ىنثم ناك نإ عمج وأ ةينثت ةمالع لعفلا قحلي ال نأ بجيو
 م م وتكامل را علا «نوديزلا برضو

 لعافلا بئان ضرألا ثينأتلا ةمالع ءاتلا ةغيصلا ريغم ضام لعف لزلز نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ
 ال نأ بجيو] ثينأتلا يزاجم نم ضرألا نأل بجاو ال زئاج اذه يف ثينأتلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو
 وأ ىنثم] هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا [ناك نإ عمج وأ ةينثت ةمالع] لوعفملل ينبملا [لعفلا قحلب

 ناديزلا برض : وحن] لعافلا يف كلذ بجي امك نورشعو نانثا : وحن امهانعم يف ام وأ [اعومجم

 نمو نوديزلا اوبرض الو ناديزلا ابرض لاقي الو عمجلاو ةينثتلا يتمالع فذحب [نوديزلا برضو
 : هلوقك كلذ هقحلي نم برعلا

 ةيقاو اذ كل ىلوأف ىلوأ افقلادنع كانيعاتيفلأ
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 هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا دهاوسش

 ةيقاو اذ كل ىلوأف ىلوأ افقلادنصع كانيعاتيفلأ ٤-

 اوفلأ مهنإإ» : ىلاعت هلوق هنمو . دجو ىنعمب ىفلأ هلصأو لوهجملل ينبم لعف وهو اتدجو اتيفلأ : ةغللا
 كل ىلواف ىلوا + اديدح اناغتلا توا ىلإ رظني هنإ ءاصمااهتلا دنع كاع : هلوقو . « نيلاض مهعءابآ

 هبرق هانعم لعف مسا اهنأ ىلإ دربملاو يعمصألا بهذف ءاملعلا فلتخاو ديعولاو ديدهتلا ماقم يف لاقت ةملك هله

 امهريغ لاقو يعمصألا لاق امم نسحأ ىلوأ يف دحأ لقي مل لاقف بلعث سابعلا وبأ كلذ ىضترا دقو هكلهي ام

 ةياقولا هانعم ردصم ةيقاوو بحاص ىنعمب مسا اذ هيقاو اذ « ةرجفلا ىلع ملع راجفك كالهلاو ليولل ملع وه

 ةفاخم هءارو تفتلي وهف برحلا ىظل مادتحا دنع رفيو سيطولا يمح اذإ برهي الجر فصي : ىنعملا

 . هافق دنع اتراص امناكو ذئنيح هينيع دجتف ةلتاقملا ضعب هعبتي نأ

 بئان انيع < .ةينثتلا ةمالع فلألاو ثينأتلا ةمالع ءاتلاو لوهجملل ينبم ضام لعف ىفلأ اتيفلأ : بارعإلا

 3 ًادتبم ىلوأ « هيلإ فاضم افقلاو < ىفلأب قلعتم فرظ دنع 3 هيلإ فاضم بطاخملا ريمض فاكلاو ىفلأ لعاف

 روجيو . ًادتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج كل 3 قياسلا ىلوأ ىلع فوطعم ىلوأ ةفطاع ءافلا ىلوأف

 عوفرم ردصم لك يف ناهجولا ناذه زوجيو . ًافوذحم ربخلا نوكيو ىلوأب ًاقلعتم رورجملاو راجلا نوكي نأ

 كانيع هلوق يف فاكلا وهو هيلإ فاضملا نم لاح اذ . نيففطملل ليوو كل تبجع : وحن رورجم وأ فرظ هدعب

 دنع ةياقو بحاص كنوك ةلاح كانيع اتيفلأ ريدقتلاو هيلإ فاضم ةيقاوو  ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم
 , افقلا
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 : هلعف ىمسيو رصخأو نسحأ يهو «كلام نبال ةرابعلا هذه لعافلا نع بثاتلا اشا شو
 مض ًايضام لعفلا ناك نإف < ,هلعاف مسي مل يذلا لعفلاو لوهجملا لعفلاو لوعفملل ينبلا لعفلا
 ديز برض :وحن هرخآ لبق ام حتفو هلو مض ًاعراضم ناك نإو .هرخآ لبق ام رسكو هلوأ

 0 ورا OS ا و ترو ا نب ا .ديز برضيو

 لاق [كلام نبال ةرابعلا هذهو لعافلا نع بئانلا] هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا [ًاضيأ ىمسيو]
 دارملا نايب يف حضوأ اهنأل [نسحأ يهو] ماشه نباك فلولا لاق . هريغل اهرأ ملو : : نايح وبأ

 ريبعتلاف ينغملا يف هلاق امك رصخألاو حضوألا راتخي نأ هل يغبني برعملاو يأ : ىلوألا نم [رصخأو]

 مل ام لوعفم ينعي ىلوألا نأب هبف عسوتو يهكافلا لاق . هريغو الوعفم نوكي لعافلا بئان نأل ىلوأ اهب
 قلطأ ول ثيحب هريغ وأ لوعفم نم لعافلا ماقم موقي ام ىلع مهفرع يف ةبلغلاب ًاملع تراص هلعاف مسي

 قافتالاب هل ىنبي ال دماجلاف آمات افرصتم نوكي نأ هطرشو هل ىنبي ري يذلا [هلعف ىمسيو] كلذ هنم مهف

 دانسإلا اهقح نم ةغيص ىلع ينبملا يأ [لوعفملل ينبملا لعفلا] نيبرصبلا دنع صقانلا لعفلا اذكو

 ىمسيو هلعاف لوهجملا يأ [لوهجملا لعفلا] ًاضيأ ىمسي [و] هيلع هعوقو ةهج ىلع لوعفملا ىلإ
 فنصملا راشأ مث [هلعاف مسي مل يذلا لسفلاو] ةغيصلا ريغملا لعفلاو لوهجملل يلا لعملا ًاضيأ

 ناك نإف] لاقف « ةيلصألا هتغيص نع لوعفملل ينبملا لعفلا رييغت وهو هنودب ةبانإلا ىتأتت ال ام ىلإ

 [هرخآ لبق ام رسكو هلوأ] لوعفملا ىلإ هدانسإ ةدارإ دنع [مض] هيف آديزم وأ ناك ًادرجم [ًايضام لعفلا

 ءافلا حتفب لعف هتغيص لصأ نإف لعافلل ينبملا نم كلذب لصفنيل عيبو ليقك ًاريدقت وأ برضك اقيقحت

 لوعفملل هدانسإ ةدارإ دنع ًاضيأ [مض ًاعراضم ناك نإو] يناثلا رسكو لوألا مضب لعف ىلإ اهوريغف
 8 وحن ًاريدقت وأ برضي : : وحن ًاقيقحت [هرخآ لبق ام حتفو] ةعراضملا فرح وه يذلا !هلوأ]

 نم لقثأ وه يذلا عراضملا يف حتفلاب مضلا لدتعيل عراضملا يف رخآلا لبق ام حتف اغإو لاقيو

 لوهجملل هتينب اذإ هيف لوقتف عمسي : وحن هيلع يقب ًاحوتفم لصألا يف رخآلا لبق ام ناك نإف يضاملا

 : وحن هلاح ىلع ىقبي هنإف لصألا يف امومضم هلوأ ناك اذإ اذكو رخآلا لبق ام حتف ءاقبإب مالكلا عمسي

 لوعفملل ينبملا يضاملل لاثم [ديز برض : وحن] هلوأ يف لصآلا ةمض ءاقبإب مركي هيف لوقتف مركي
 دنسي دقو لوعفملل ىنبي ال هنأل رمألا لعف نع تكسو لوعفملل ينبملا عراضملل لاثم [ديز برضيو]

 مسا ىلإ دنسم هنوك عم ىفلأ وه يذلا لعفلاب نينثالا فلأ قحلأ ثيح [كانيع اتيفلأ] : هلوق هيف دهاشلا

 .('فرصتب ها . كانيع هلوق وهو ىنثم رهاظ

 )١( ج . كلاسلا ةياده : نيدلا ىيحم دمحم ١ . ه ط "7556-17 ص .
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 ًاءودبم ناك نإو بروضتو ملعت :وحن هيناثو هلوأ مض ةدئاز ءانب اوم ىضامملا ناک نإف

 رسك كلف نيعلا لتعم يضاملا ناك نإو «جرختساو قلطنا :وحن هئلاثو هلوأ مض لصو ةزمج

 0و ةمضلا ةرسكلا مامشإ كلو « عسيبو ليق :وحن ءاي هنيع ربصتف هاف

 نزولا ىلع لعجبي هنأ ىنعمب لوعفم ةنز ىلإ هتغيص ريغتف لوعفم مسا لعافلا ماقم هتماقإل لوعفملل

 عراضملا ةنز ىلإوأ هامالغ بورضم ديز : وحن بورضمك درجملا يڻالثلا نم هلعاف مسا ناك نإ هئيعب

 يادا ريغ نم هلعاف مسا ناك نإ ةعراضملا فرح عضوم ةمومضم ميم عضو عم لوعفملل ينبملا

 مض] ال وأ ةعواطملل تناك ءاوس [ةدئاز ءاتب اءودبم يضاملا ناك نإف] هامالغ مركم ديز لوقتف منك

 لوبق ةعواطملا ىنعمو ةعواطملا ءات لاثم اذهو نيعلاو ءاتلا مضب [ملعت : وحن] لوألل آعبت [هيناثو هلوأ

 [بروضتو] لعافلا بئان ملعلاو ةغيصلا ريغم ضام لعف ملعت هبارعإو . ملعلا ملعت : لوقتف رثألا
 يف ةلمجف رادلا يف بروضت : لوقت ةعواطملا ريغل ءاتلا هيف يذلا لعفلا لاثم اذهو داضلاو ءاتلا مضب

 يناث مض امنإو مض دعب اهعوقول اواو هيف فلألا تبلقف براضت هلصأو لعافلا بئان عفر لحم يف رادلا

 يأ [ناك نإو] لعافلل ينبملا براضو ملععراضمب سبتلالهحتف ىلع يقب ول هنأل ةدئاز ءاتب ءىدب ام

 عراضملا يف نوكت الو جردلا يف فذحتو ءادتبالا يف تبثت كت يتلا يهو [لصو ةزمهب آءودبم] يضاملا

 : وحن] ًامزال هنوك نيب قرف الو هلوأل ًاعبت [هثلاثو هلوأ مض] مضت دقو حتفت دقو رسكلا اهيف لصألاو

 ف نيلع قبول ثلاثلا نأل امهثلاثو امهلوأ مضب لاملا [جرختسا] : وحن ًايدعتم [و] ديزب [قلطنا
 ال هنأ لمجلا يف يجاجزلا ركذ دق تلق نإف . جرج او قلطنا لم يف رمآلا لب جردلا يف سلال

 رج فرحب ىدعتي ال امي ءاقبلا بأ هصح تلق . نييوحنلا رثكأ دنع لوعفملل مزاللا لعفلا ىنبي نأ زوجي

 يفو « لاحم كلذو هنع ربخم نودب اربخ لعفلا يقبل لوعقملل ينب ول هنأب هللعو سلجو ماقب هلثمو
 نإف . ها مانو ماقو سلجو بهذ : وحن لوعفملل ىنبي ال ىدعتي ال يذلا لعفلا يسرافلل حاضيإلا
 مضب دوقناو ريتخا امهلصا تلق . لصولا ةزمهب نآودبم امهنا عم ريتحخاو ديقنا ثلاث اورسك ملف تلق

 ناك نإو] ليق لثم ديقناو عيب لثم ريتخاف عابو لاقك نيعلا لتعملا يضاملا ليبق نم امهف ءاتلاو فاقلا
 ًاصلاخخ ًارسك [هئاف رسك] تاغل ثالث هيف [كلف] عابو لاقك يثالث وهو ءايلاب [نيعلا لتعم يضاملا

 واو هنيع امم [ليق : وحن ءاي هنيع ريصتف] مهرواج نمو شيرق نع تلقنو ةروهشملا ةغللا يه هذهو

 ءاي واولا تبلق مث هناكسإ دعب فاقلا ىلإ واولا ةكرح تلقن لوق هلصأ نأل بلقلاو لقنلاب هلالعإو

 ةكرح تلقن عيب هلصأ نأل طقف لقنلاب هلالعإو ءاي هنيع امم [عيب] وحن [و] اهلبق ام راسكناو اهنوكسل
 يهو [ةمضلا ةرسكلا مامشإ كلو] اهسناجت ةكرح دعب اهنوكسل ءايلا تملسو هناكسإ دعب ءابلا ىلإ ءايلا

 فنصملا رسف مث ضيغو ليق يف يئاسكلاو رماع نبا أرق اهبو « دعس ينب رثكأو سيق نم ريثك ةغل
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 :وحن ةنكاس اواو هنيع ريصتف ءافلا مض كلو .ةمضلا توص نم ءيشب ةرسكلا طلخ وهو

 ES دست ماج دما را م ا ا و و نأ قا .عوبو لوق

  ءايلل ريبخت ريغ نم [ةمضلا توص نم ءيشب] لعفلا ءاف ةرسك يأ [ةرسكلا طلخ وهو] هلوقب مامشإلا

 ةمضلا يتكرح نيب اهتكرح نوكتف ءافلاب قطنلا عم نيتفشلا مض مامشإلا ءارقلا ضعب لوق ىنعم اذهو

 قطنلا ةيفيك : يدارملا لاقو . آمور ىمسي نأ يغبنيو هب ءورقملا روهشملاو فورعملا وه اذه ةرسكلاو

 لقألا وهو مدقم ةمضلا ءزج نيتكرح نم ةبكرم ةمات ةكرحب ةملكلا ءاف ىلع ظفلت نأ مامشإلا يأ : هب

 اواو هنيع ريصتف] صالخإب [ءافلا مض كلو] ها ءايلا تضحمت مث نمو رثكألا وهو ةرسكلا ءزج هيلي

 يناثلا يف آواو ءايلا تبلقو امهيف نيعلا ةكرح تفذح عيبو لوق امهلصأ [عوبو لوق : وحن ةنكاس

 تيكحو ليذه مالك يف ةدوجوم ةليلق ةغل صلاخلا مضلا يهو ةغللا هذهو اهلبق ام مامضناو اهنوكسل

 : رعاشلا لوق كلذ نمو « دسأ ينبو ميمتو ةبض نم موق نع

 تيرتشاف عوبآبابش تيل 2 تيل ًائيش عفني لهو تيل

 تيرتشاف عوب ًابابش تيل | تيلآائيش عفني لهو تيل -4ه

 : هلبقو . تبثي ملو ةبؤر ىلإ مهضعب هازع تيبلا اذه . زجرلا نم تيبلا

 توملا لاجرلا لاقيح ضعبو توند وأ تلقوح اذإ لوقأ

 شوا ياش دك ريق ةساس ااا ةنإ يلف

 خلا . . . عفني لهو تيل

 عزنأ دارأ اهبذجأ « لقوح ردصم وه لاقيح « تبرق توند « ربكلا ينباصأو تفعض تلقوح : ةغللا

 ولدلا لقث نم هنينأ دارأو افيعض آحايص حاص اذإ خرفلا ىأص مهلوق نم ذوخأم تحص تيأص < رئبلا نمولدلا

 ىوقا بزعلا كلذو ةجوز ديري تيب مأ « ينريغ ربكأ ىوريو . ينزجعأو ينرهقو ينبلغ ينلاع دق . هيلع
 . العاف اهلعجو اهبرعأو مسا اهريصف هذه تيل ظفل دصق دق تيل ائيش عفني « دشأو

 . ًاقيش عفنت الو ديفت ال كلذ لثم يف تيل نكلو هيرتشأف عابي بابشلا تيل : لوقي : ىنعملا

 دوصقملا له لدب ام يور هنأ ليلدب يراكنإ | ماهفتسا فرح لهو « بصنو نمت فرح تيل : بارعإلا

 عقني لعاف هظفل دصق اهرخآ مصب ةيناثلا تيل « « عفنيل هب لوعفم آعفن يأ آئيش « عراضم لعف عفتي « يفنلا هنم

 ًابابش « ىلوألل ةدكؤم نمت فرح ةغلاثلا ثيل ‹ هيلومعمو تيل نيب ةضرتعم بارعالا نم اهن لحم ال ةلمجلاو

 ىلع دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو لوهجملل ينبم ضام لعف عوب « لوألا تيل مسا

 ةلمج ىلع ءافلاب ةفوطعم امهتلمجو لعافو لعف تيرتشاف « « لوألا تيل ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو بابشلا

 . عوب
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 «نآرقلا ءىرق اذإوإ» :وحن رهاظلاف ,رمضمو رهاظ :نيمسق ىلع لعافلا نع بئانلاو
 ١ (نومرجملا فرعي وء4نوصارخلا لتقإ» و( رمألا يضقإل و«( لشم برضو ف

 ربخ لعافلا بئانو لعفلا ةلمجو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفملل ينبم عوبف

 عفني لعاف ىطسولا تيلو ربح الو اهل مسا الف ىلوألل ديكوت ةريخألا تيلو اهمسا ابابشو ىلوألا تيل

 لعافلا نع بئانلاو] هب لوعفم ئيش : ينيعلا لاقو « ماشه نبا هلاق , آعفن يأ : قلطم لوعفم ًائيشو

 ةمضلاب امإ عراضملاو يضاملا هعفريو [رهاظلاف] كلذك لعافلا نأ امك [رمضمو رهاظ نيمسق ىلع

 ةغيصلا ريغم ضام لعف ءىرق نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ هبارعإو [نآرقلا ءىرق اذإو] : وحن
 هبارعإو هل اوعمتساف لثم برض سانلا اهيأ ايل : ىلاعت هلوق نم [لثم برضو] لعافلا بئان نآرقلا
 ءيش عضو هلصأو هعضوو هلعج لثملا برضو « لعافلا بئان لثم ةغيصلا ريغم ضام لعف برض
 نم وهو هريغ يف رهظي هرثأ ءيشل ركذوه لثملا برض : يواضيبلا يشاوح يف يطويسلا لاق رخآ ىلع
 بئان رمألا ةغيصلا ريغم ضام لعف يضقهبارعإو[م«رمألا يضقوإ»] ها هيف ةكسلا ريثأتل مهردلا برض
 واولاب امإ [و] لوعفملا هنع بانو هب ملعلل لعافلا فذحف رمألا هللا ىضقو ملعأ هّللاو هلصأ لعافلا

 بئان نوصارخلا ةغيصلا ريغم ضام لعف لتق هبارعإو . نوباذكلا نعل يأ [4 نوصارخلا لتقإ» :وحن]
 ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو لعافلا

 ريغم عراضم لعف فرعي هبارعإو[(نومرجملا فرعي#] :وحن [و] درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو
 تديز نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو لعافلا بئان نومرجملا ةغيصلا
 نم وهو مرجم عمج لعاف مسا نومرجملاو درفملا مسالا يف ناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع اضوع
 موي نوفرعي مهنإف رافكلا انه مهب دارملاو « ميظعلا مثإلا وأ مثإلا يأ : ميجلا مضب مرجلا بستكا

 ام : وحن عوفرم لصفنم امإ [رمضملا] بئانلا [و] هوجولا داوسو نويعلا ةقرز يهو مهاميسب ةمايقلا
 فنصملا هركذي ملو ٌنهوأ مهوأ امهوأ يه وأ وه وأ نتنأ وأ متنأوأ امتنأ وأ تنأ وأ نحن وأ انأ الإ برض

 وأ ريس : وحن كلذو رورجملا فنصملا ركذي ملو رورجم وأ عوفرم لصتم امإو لصتملاب هنع ءافتكا

 ريغم ضام لعف ريسف نهب وأ مهب وأ امهب وأ اهب وأ هب وأ نكب وأ مكب وأ امكب وأ كب وأ انب وأ يب راسي

 مض صالخو هئاف مض صلخأ لوهجملل هانب املف نيعلا لتعم يئالث لعف هنإف [عوب] : هلوق هيف دهاشلا
 : ليذه نع تيكحو ةبضو ميمت ينب ضعبو دسا ينب ءاحصف نم امهو سعقف يشو ريبد ينب ةغل يهو ةغل ءافلا

 5 (١17فرصتب 2
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 لعافلا نع بوئيو لوعفملل لعفلا ىنبي نكل مدقت ام رخآ ىلإ تبرضو انبرضو تبرض :وحن
 ميصو كمامأ سلج :وحن فرظلا :يناثلا مدقت امك هب لوعفملا :لوألا ةعبرأ نم دحاو

 ا سال لع د نان ساس ع سل و ا ا ا DETR EE O ا a a a oe .... ناضمر

 بئان عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو رور همو راج يبو ةغيصلا ريغم عراضم لعف راسيو ةخيصلا

 . ءابلا نوكسو داضلاو ءاتلا مضب [تبرض : وحن] رم ام ىلع ةملك رشع انثا لصتملا عوفرملاو لعافلا

 ينبرض لاثملا لصأو لعافلا بئان عفر لحم يف ريمض ءاتلاو ةغيصلا ريغم ضام لعف برض هبارعإو

 ىلإ لدعف لاصتالا ةثيه ىلع هب قطنلا رذعتف هماقم ملكتملا ءايوهو لوعفملا ميقأو لعافلا فذحف ديز

 ريمض انف ةدحوملا ءابلا نوكسو داضلا مضب [اتبرضو] لعفلا ةغيص تريغو ملكتملا ءاتوهو هفداري ام

 مضب [تبرضو] لعافلا بئان هنأ ىلع عفر لحم لحم يف هسفن مظعملا وأ هريغ هعمو ملكتملل زراب لصتم

الث هلهف لعافلا بئان عفر لحم يف زراب لصتم ريمض يهف بطاخملل ءاتلا حتفو ءابلا نوكسو داضلا
 ةث

 رمضملا لصف يف [مدقت ام رخآ ىلإ] هلوقب ةيقبلا ىلإ راشأو رئامضلا فرعأ اهنأل احيرص اهركذ ةلثمأ

 كلذ لك نبرضو اوبرضو ابرضو تبرضو برضو نتبرضو متبرضو امتبرضو ءاتلا رسكب ثيرض يهو

 كاردتسا اذه [نكل] لوعفملا مساو عراضملاو يضاملا هعفري رئامضلا نم مدقت ام عيمجو هلوأ مضب

 هنع بوني دق هنأ انه نيبف طقف لوعفملا الإ لعافلا نع بوني ال هنأ نم بابلا لوأ هركذ امم مهوتي دق امل

 يف هرخآ لبق ام رسكيو ًاعراضم وأ ناك ايضام هلوأ مضي نأب [لوعفملل لعفلا ىنبي] دقف لوعفملا ريغ

 الا سعة حو هلم دب اقا ف بويا ناش ف شم اا

إ حيحصلا ىلع العاف عقت ال تناك نإو لعافلا نع بونت هنأ حصألا نأل ةلمججلا سماخلاو ةروكذملا
 ال

 اوقتا نيذلل ليقو# : وحن كلذو ماهلإلاو يحولاك هفدار ام نود لوقلا بابب ةصتخم ةلمجلا ةباين نأ

 اي ةلمجف « ةيآلا «طبها حون اي ليقإ : وحنو لعافلا بئان عفر لحم يف اذام ةلمجف « مكبر لزنأ اذام

بني مل فنصملا لعلو « لوقلا لوقم هنأل لعافلا بئان عفر لحم يف هرخآ ىلإ طبها حون
 يف هنأل هيلع ه

 لعافلا نع بئانلا وهو [مدقت امك هب لوعفملا لوألا] هب لوعفملا هلوق تحت لخدف لوعفملا ىنعم

 الو ملعأ باب نم ثلاثلا الو ّنظ باب نم يناثلا لوعفملا ةباين زوجي ال معن . همدق اذهلو ةلاصألاب

 ًايناكم وأ ناك ًاينامز [فرظلا] لعافلا نع بوني امم [يناثلا] سبل يف عقوأ نإ ىطعأ تاب نم اا

 دنعو اذإ : وحن جرخف ىرخأ فرظ ريغو ةرات افرظ لمعتسي يأ : آفرصتم امهنم لك نوكي نأ طرشب

 نيعم ىلع الاد يأ : , اصتخم نوكي نأو هتباين زوجي الف ةيفرظلا ىلع بصنلا مزالم لكو مثو انهو

 سلج هبارعإو [كمامأ سلج : وحن] هتباين زوجي الف بناجو ةيحانو نيحو تقو : وحن مهبملا جرخف

 هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعافلا بئان ناكم فرظ مامأ ةغيصلا ريغم ضام لعف
 فاضم وهو هرخآ مض

 زئاج رهش ظفل فذحو ناضمر رهش يآ [ناضمر ميصو] ةفاضإللاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 نفل



 اف عدو اهيل الودود عطب ردصملا : عبارلا « مهيديأ يف يف طقس الر :وحن رورحملاو راخلا : ثلانلا

 ةثالث يف كلذ رثك هنأ الإ روهشلا مالعأ رئاس ىلإ رهش ةفاضإ زاوج نييوحنلا رثكأ هيلع ىشم يذلاو

 روهشلا ءامسأ نم برعلا لمعتست مل مهضعب لاق ىتح رخآلا عيبرو لوألا عيبرو ناضمر يهو « اهنم

 وه رهشأ ةثالث يف ملعلا نأ ىلع اوقبطأ : ينازاتفتلا دعسلا لاقو . ةثالثلا هذه الإ رهش ظفل هيلإ آافاضم

 نايحوبأ لاق نكل ها رخآلا ميبزرهشو كرألا عيبر رهشو ناضمر رهش هيلإ فاضملاو فاضملا عومجم

 ةغيصلا ريغم ضام لعف ميص هبارعإو . رهش ظفل فذ. ب يأ : ناضمر همسا امنإو « فورعم ريغ اذه

 نافرصتم نافرظ ناضمرو مامأف هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعافلا بئان نامز فرظ ناضمر

 لوألا يف ةفاضإلاب ناصتخمو اهريغو ةفاضإلاو ةيلوعفملاو ةيلعافلا ىلإ ةيفرظلا نع ناجرخي امهنأل

 راجلا فرحلا نوكي ال نأ طرشب [رورجملاو راجلا] لعافلا نع بوني امم [ثلاثلا] يناثلا يف ةيملعلاو
 ةركنلاب صتخت اهنإف برو نامزلاب صتخت اهنإف ذمك لامعتسالا يف آدحاو ًاهجو مزلي ال نأو ليلعتلل
 ¢ لجعلا ةدابع ىلع اومدن يا [مهيديا يف طقس املو : وحن] لعافلا نع ةباينلل حلصي ال امهرورجمف

 فرظ امل مهضعب لوقو هريغ دوجوب ءيش دوجول ةطبار امل هبارعإو . خاب يف طقسا قف مدت نم لكو

 روهمجلا بهذو نييوحنلا ضعب هيلإ بهذ ام وهو نيحلا ىنعمب مسا اهنأ ىلع ينبم نيحلا ىنعمب نامز

 يف رورجمو راج يديأ يف ةغيصلا ريغم ضام لعف طقس هريغ دوجوب ءيش دوجول طبار فرح اهنأ ىلإ

 مسا هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو يفب رورجم يديأ رج فرح

 راجلا ةلمجو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو صوقنم

 مسا بوضغمف «مهيلع بوضغملا ريغ# : ىلاعت هلوق هلثمو لعافلا بئان عفر لحم يف رورجملاو
 بئان عفر لحم يف رورجمو راج مهيلع لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم
 كلام نبا رايتخا وهو رورجملاو راجلا عومجم وه بئانلا نا همالك رهاظو : يهكافلا لاق . لعافلا

 مسالا ىلإ لعفلا ىنعم لاصيإل هب ءيج امنإ راجلاو ةقيقح لوعفملا هنأل طقف رورجملا هنا قيقحتلاو

 ةياهنلاو عيدبلل ًافالخ هلحم ىلع عبتي ال نكل هدحو رورجملل لحملا نأ حيحصلاو ءاقنع نبا لاقو ها
 بئان لحم يف عقو اذإ رورجملاو راجلا بارعإ يف لوقت حيحصلا ىلعو . ها ًاعم امهل كلام نبا لاقو

 لوقتو لعافلا بئان عفر لحم يف يغب رورجم يديأ رج فرح يف مهيديأ يف طقس : وحن يف لعافلا
 بئات عفر لحم يف ىلعب رورجم لصتم ريمض ءاهلاو رج فرح ىلع مهيلع ب بوضغملا ريغ : وحن يف
 لعافلا نع بوني امم [عبارلا] اهرسأب ةلمجلا ال رورجملا وهو درفم مسا بئانلاف اذه ىلعو لعافلا

 مزالم ريغ يا : ًافرصتم نوكي نأ هتباين زاوج طرشو كلذب ىمسي هنإف قلطملا لوعفملا يأ [ردصملا]

 ىلع ةدايز آديفم يأ اصتخم هللا ناحبسو هللا ذاعم : رجحت و اا ىلع بصنلل

 فصوب وأ ريسلا ريسك لأب وأ ريمألا برض برضك ةفاضإب وأ ناتبرض برضك ديدحتب امإ هلماع ىنعم
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 0 ابلاغ هدوجو عم هب لوعفملا ريغ بوني الو (ةدحاو ةخفن روصلا يف خفن اذإف» :وحن

 نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ ةفطاع ءافلا هبارعإو[(ةدحاو ةخفن روصلا يف خفن اذإفؤ» : وحن] رهاظ
 ردقم فصوب وأ ةفص ةدحاو لعافلا بئان ةخفن رورجمو راج روصلا يف ةغيصلا ريغم ضام لعف خفن

 ديفي ال ام وهو صتخملا ريغ جرخف هيخأ ةهج نم ام وفع يأ «ءيش هيخا نم هل يفع نمفإ» : وحن
 [هب لوعفملا ريغ بوني الو] برض برض : وحن هتياين زوجي الف دكؤملا ردصملاب ىمسيو ىنعم ةدايز
 ىنعم مهف فقوت يف لعافلاب ههبش ةدشل ةباينلل هدوجو دنع وه نيعتي لب [هدوجو عم] هعم ركذ امم

 هراد يف اديدش ًابرض ريمألا مامأ ةعمجلا موي ديز برض تلق اذإف ليعافملا رئاس فالخب هيلع لعفلا
 حيجرت ريغ نم هعقوم اهعوقو زاوج يف ءاوس عيمجلاف لوعفملا مدع عمو ةباينلل ديز لاثملا اذه يف نيعت

 هب ىتأ [ًابلاغ] ةباينلاب ىلوأ وهف دشأ هركذب ملكتملا ةيانع تناك ام نكل حصألا ىلع رخخآلا ىلع اهدحأل
 هب عامسلا دورول كلام نبا هراتحخاو هدوجو عم هب لوعفملا ريغ ةباين نم نويفوكلا هزاجأ ام ىلإ ةراشإ

 : رعاشلا لوقو ««نوبسكي اوناك امب ًاموق يزجيل# : رفعج يبا ةءارقك

 اريطتسمم رشسلا تيقو هب  اريذن ادعلا نم يل حيتا

 اريطحسفم رشلا تيقو هب اريذت ادعلا نم يسل حيتأ - “٤

 . عاقعقلا نب ديزي : هلئاق

 8 هنم تظفح رشلا تيقو ¢ ًارذحمو ًافوخم ًاريذن , ردقو يل ءىبه يل حيتأ 1 ةغللا

 هوتيب امب هرذني نم هل تأيه ريداقملا نأو هبط مقافتي رش يف هوعقويل هل اوربد دق هءادعأ نأ ديري : ىنعملا
 . رشلا يف عوقولا نم هظفح يف ًاببس كلذ ناكف هل

 راج ىدعلا نم « حيتأ لعاف بئان وهو رورجمو راج يل « لوهجملل ينبم ضام لعف حيتأ : بارعإلا
 هب لوعفم ًاريذن « الاح برعأ هيلع مدقت املف هل ةفص هلصأ ناكو يتآلا ًاريذن نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو

 هلوعفمو ىقول ناث لوعفم رشلا « لعاف بئانو لعق تيقو « يتآلا تيفوب قلعتم رورجمو راج هب « حيتأل ناث
 . رشلا نم لاح ًاريطتسم « لعافلا نع بئانلا ءاتلا وه لوألا

 عم رورجملاو راجلا ىلإ ادنسم لوهجملل ينبم ضام لعف حيتأ نإف [آريذن يل حبتأ] : هلوق هيف دهاشلا

 ابالكلا ورجلا كلذب بسل بلك ورج ةريفق تدسلو ولو

 لوعفم ابالكلاو لوهجملل ينبم ضام لعف وه يذلا بس هلوقل لعاف بئانوه رورجمو راج كلذب : هلوق

 . ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ناث
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 يطعأ :وحن |هنم يناثلا بصنيو لعافلا نع ًابئان امهدحأ لعج نينثال ًايدعتم لعفلا ناك اذإو

 لا aE SS SE سال 14 فارس اعل ومال قديح اخ لالا ل نو وع و .ًامهرد ديز

 [نيئثال ايدعتم] لوعفملل ينبملا [لعفلا ناك اذإو] ةرورض تيبلاو ةذاش ةءارقلا نأب بيجأو
 نظ زوجي الو آمئاق ديز نظ : وحن يناثلا بصنو حصألا ىلع لوألا ةباين نيعت ربخلاو ًادتبملا امهلصأ

 ىلوألاو [لعافلا نع ًابئان امهدحأ لعج] اسکو ىطعأ باب يف كلذو كلذ امهلصأ سيل وأ مئاق آديز

 : وحن] يناثلا وأ لوألا ءاوس آبئان لعجي مل يذلا يأ [امهنم يناثلا بصنيو] لوألا لوعفملا ةباين

 هعفر ةمالعو عوفرم رهو لغافلا بنان ديز ةغيصلا ريخم نضام لمف يلمعأ هبارعإو [امهرد ديز يطغأ

 : وحنو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو ناث لوعفم آمهردو يطعأل لوألا لوعفملا وهو هرخآآ مض
 ارمع اديز تيطعأك سبل يف عقوأ نإ هتماقإ عنمت ىطعأ باب نم يناثلا نأ مدقت دقو ء ابو ديز يسك

 رخات وا مدقت ءاوس يناثلا ةباين زوجي الو آرمع ديز يطعأ لوقتف لوألا ةباين لوعفملل ينب اذإ هيف نيعتيف

 ليق ولف « بارعإلاب الإ ذحألا نم دوخأملا نيبتي الو ىطعم نوكي نأ حلصي امهنم الك نال سابلإلل

 يف هلاق سكعلا صضرغلاو ذوتخأم اديزو ذيخآ ًآرمع نأ مهوتل ورمع آدیز يطعأ وأ آديز ورمع يطعأ

 . حيرصتلا

 . كلذل تيبلا ةيفاق هترطضا اهنيح هب لوعفملا دوجو عم لعافلا ماقم رورجملاو راجلا ريرج ماقأ دقف

 . نييرصبلا دنع رعشلا ةرورض ىلع روصقمو

 . فرصت ها نييرصبلا ةرهمج دنع ةيرعشلا ةرورضلا ىلع لومحم دهاوشلا هذه لثم درو ام لكو

 . 1١ ط ء ۱١۸ ص ىدتلا رطق حرش قيقحتب ىدهلا ليبس : نيدلا ييحم دمحم )١(
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 ريخلاو ًادتبملا باب

 رمضمو رهاظ :ناسق وهو ةيظفللا لماوعلا نع يراعلا عوفرملا مسالا وه :أدتبما
 د ا وفتة وك او aS .رمضملا لصف يف تمدقت يتلا هتاوخأو انأ وهو

 ربخلاو أدتبملا باب
 ةيمستلاو « ًابلاغ امهمزالتل دحاو باب يف امهعمجو تاعوفرملا نم عبارلاو ثلاثلا عونلا امهو

 : نولوقي نويقطنملاو . هيلع ىنبملاو ينبملا : لوقي هيوبيسو ةريهشلا ةيمستلا يه ربخلاو ادتبملاب
 لعافلا نع امهرخأو « هيلإ دنسملاو دنسملا : نولوقي نايبلاو يناعملا لهأو « لومحملاو عوضوملا

 وه ًادتبملا] يونعم هلماع امم ىوقأ آيظفل هلماع ناك امو يظفل لعافلا لماعو يونعم امهلماع نأل هبئانو
 همالك يف يتآلا لعفلاو نأ نم لوؤملا ردصملاك هب لوؤملا وأ مئاق ديز : وحن حيرصلا [مسالا

 نإو اهتاوخأو ناك يهو [ةيظفللا لماوعلا نع] درجملا يأ [يراعلا] ًالحموأ ريدقت وأ اظفل [عوفرملا]

 نم ريخ يديعملاب عمست مهلوق امأو . ةلمجلاو فرحلاو لعفلا مسالاب جرخف اهتاوخأو نظو اهتاوخأو
 مل مآ مهل ترفغتسا مهيلع ءاوسإ# : ىلاعت هلوق اذكو كعامس يأ : ردصملاب لوؤم هنأ قحلاف هارت نا

 . دئاز ريغب رورجملاو بوصنملا عوفرملابو همدعو كرافختسا مهيلع ءاوس ريدقت يف هنإف € مهل رفغتست

 ةيظفللا لماوعلا نع يراعلابو ربخ مهردو ةدئاز هيف ءابلاو ًادتيم كبسحف مهرد كبسحب : وحن امأو

 لماوعلاب زرتحاو لعفلا وهو ًايظفل اهلماع نوكل اهتاوخأو نإ ربخو اهتاوخأو ناك مساو هبئانو لعافلا
 يف لماعلا هنا حيحصلا نإف دانسإلل مسالا درجت وه يذلا ءادتبالا وهو يونعملا لماعلا نع ةيظفللا

 ءادتبالا زوجي الو امهنم لكب دارملا نايب مدقت دقو [رمضمو رهاظ] ءارقتسالاب [نامسق وهو] ادتبملا
 هل ربخلا ةقباطم بوجو عم لصفنملا ريمضلاب ءادتبالا زوجي لب هعضو فالخ هنآل لصتملا ريمضلاب

 نتنأو متنأو ورمع نم لضفأ ءاتلا رسكب تنأ بلاخلا ريغ نمو ًابلاغ ًاثينأتو آريكذتو ًاعمجو ةيثثتو ادارفإ
 روبص ءاتلا حتفب تنأو ءاسنو لاجر لضفأ نتن نأو متنأو نيلجر لضفأ امتثأو ةأرما لضفأ تنأو ورمع نم لضفأ

 رشع انثا رمضملاف ثنؤملاو ركذملل لمعتسي ًالوعف نأل حيرج وأ روبص ءاتلا رسكب تن تنأو حيرج وأ

 هتاوخأو] ةمئاق انأ : وحن آثنؤم وأ مئاق انأ : وحن ناك ًاركذم هدحو ملكتملل [انأ وهو] ًالصفنم ًاريمض

 نحن : وحن ناك آركذم هريغ هعموأ هسفن مظعملا ملكتملل نحن يهو [رمضملا لصف يف تمدقت يتلا
 ءاتلا رسكب تنأو مئاق تنأ : وحن بطاخملل ءاتلا حتفب تنأو تامئاق نحن : : وحن ًاثثؤم وأ نومئاق

 امتنأ : وحن ًاثنؤم وأ نامئاق امتنأ : وحن اركذم بطاخملا ىنثملل امتنأو ةمئاق تنأ : وحن ةبطاخملل

 : وحن بطاخملا ثنؤملا عمجل نتنأو نومئاق متنأ : وحن بطاخملا ركذملا عمجل متنأو ناتمئاق

 انفي



 DS ربخلا دسم دس عوفرم هل أدتبمو ربخ هل أدتبم : ناسف رهاظلاو

 يضرلا لاق . ةمئاق يه : وحن ةبئاغلا ةثنؤملل يهو مئاق وه : وحن بئاغلا ركذملل وهو تامئاق نتنأ

 ءاهلا وه ريمضلاو عابشإلل نييفوكلا دنعو ةملكلا لصأ نم نييرصبلا دنع يهو وه يف ءايلاو واولاو
 : وحن ًاركذم بئاغلا ىنثملل امهو هجولا وه لوألاو امهيف امهفذحت كنإف عمجلاو ةينثتلا ليلدب اهدحو

 عمجل نهو نومئاق مه : وحن بئاغلا ركذملا عمجل مهو ناتمئاق امه : وحن ًاثنؤم وأ نامئاق امه

 لوقتف بارعإ هلخدي ال ينبم رمضم اهلك ةلثمألا هذه يف ًادتبملاف ٠ تامئاق نه : وحن بئاغلا ثنؤملا

 ادتبملا [و] هدعب اميف لوقت اذكهو ربخ مئاق ًدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض انأ مئاق انأ : وحن يف

 مأ اروكذم هربخ ناك ءاوس مهمالك يف رثكألا وه اذهو [ربخ هل ًادتبم] امهل ثلاث ال [نامسق رهاظلا]
 ركذ نع هب ىنغتسا يأ [ربخلا دسم دس] هبئان وأ ناك العاف [عوفرم هل] لب هل ربخ ال [ًادتبمو] ًافوذحم

 ةلثمألاك ارهاظ امسا نوكي نأ عوفرملا اذه طرشو « هدسم اذه دسف فذح ربخلا نأ ىنعمب ال ربخلا

 رحبت الضفنم ارفض وأ ةينآلا
 امتنأ يدهعب فاوام ٌىليلخ

 ل 5 4

 ربخلاو ادتبملا دهاوش

 امتنأيدهعي فاوام يليلخ ۷

 هزجعو ثيبلا ردص اذهو 5 ليوطلا نم تيبلا

 عطاقأ نم ىلع يل انوكت مل اذإ

 . نيعم لئاق ىلإ تيبلا اذه بسني ملو

 نأ ءافولاو برضي برض باب نم يعي ىعو لثم يفي ىفو هلعفو ءافولا نم لعاف مسا فاو : ةغللا
 ةعطاقملا نم عراضم لعف عطاقأ « هئادعأ ىلع ًابرحو كقيدص ءاقدصأل آقيدص نوكتف ةدوملا ىلع ظفاحت
 . ةرجهلا يهو

 دق نانوكت ال امكنإف هتدوم لبح عطقأو هرجهأ نم ىلع يل انوكت مل نإ امكنإ هل نيقيدصل لوقي : ىنعملا
 . ةدوملا دوهعب ءافولا همزلتسي امب امتمق

 ًاقيقحت اهلبق ام حوتفملا ءايلاب بوصنم يليلخ اي هريدقت فوذحم ءادن فرحب ىدانم يليلخ 3 بارعإلا

 تفذحف يل ناليلخ لوألا هلصأو هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم يليلخو ىنثم هنأل ًاريدقت اهدعب ام روسكملاو
 لبق اذهو بصن ًافاضم ناك اذإ ىدانملا نأل هبارعإ فرح ريغت مث فيفختلل ماللا تفذح مث ةفاضإلل نونلا
 ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم فاو يفن فرح [ام] « رهاظ وه امك ةدوصقملا ةركنلا عون نم ةفاضإلا
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 .(هلا لوسر دمحم و عانبر هلا :وحن لوألاف

 لاق . ءادتبالاب عوفرم أدتبم هللا هبارعإو [هانبر هللا: وحن] ربخ هل يذلا ًادتبملا يأ [لوألاف]

 . لوألا نع ًاربخ يناثلا نوكي ثيحب ناثل ًالوأ هلعجو ءيشلاب مامتهالا نع ةرابع ءادتبالاو يرهزألا

 حصألا ىلع أدتبملاب عوفرم ربخ انبر دانسإلل ةيظفللا لماوعلا نع درجتلا وه ءادتبالا ماشه نبا لاقو

 نيعتي هنأ ملعا مث « هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو ربخ لوسر ًادتبم دمحم هبارعإو [4هللا لوسر دمحمو»]

 نبا لوق هديفي امك سكعلا زوجي الو آربخ يناثلاو أدتبم امهنم لوألا برعي نأ نيروكذملا نيلاثملا يف
 وأ نيتفرسعم اناك وأ « كوبأ نم لشم مالكلا ردص هل ام ىلع ٌللمتشم أدتبملا ناك اذإو « بجاحلا

 بارعإ عنم ةلعو . هأ هميدقت بجو هل العف ربخلا ناك وأ ينم لضفا كنم لضفا : وحن نييواستم

 لصألاو يفاصلا لهنملا يف ينيمامدلا لاقو . سابلإلا نيلاثملا : وحن يف أدتبم يناثلاو آربخ لوألا

 هيف تفلتخا وأ انبر هللا : وحن هيف امهتبتر تقفتا افيرعت ايواست نإ بجاو وهو ربخلا ىلع أدتبملا ميدقت
 ةفلاخم ًادتبم نوكي نأل هحولص عم ًاربخ لوألا لعج يف نأل « ديز لضافلاو لضافلا ديز : وحن

 ًادتبم امهنم لك ريدقت زوجي ليقو . روهشملا وه اذه ةدئاف ريغ نم أدتبملا ميدقت وه يذلا لصألل

 الإو أدتبملا امهفرعأف فيرعتلا يف امهتبتر تفلتخا نإ ليقو . يلع يبأ لوق وهو ًاقلطم آربخو

 ت ا ا و ا و

 هرج ةمالعو ءابلاب رورجم دهعو رج فرح ءابلا يدهعب « نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا ءايلا ىلع

 « رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم دهعو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةرسك

 اذإ ء ادتبملا ربخ نع لعافلا اذه ىنغأ دقو أدتبم عقوو لعاف مسا وه يذلا فاوب لعاف لصفنم ريمض امتنأ

عف انوكت « بلقو مزجو يفن فرح [مل] « هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ
 ل

 قلعتم رورجمو راج يل « نوكت مسا نينثالا فلأو نونلا فذح همزج ةمالعو ملب موزجم صقان عراضم

نوكت ربخ فؤوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رج لحم يف لوصوم مسا نم « رج فرح ىلع « نوكتب
 » 

 وهو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف عطاقأ

 يل انوكت مل اذإ باوجو هعطاقأ نم ىلع ريدقتلاو فوذحم عطاقأب بوصنم ريمض لوصوملا ىلإ دئاعلاو [نم]

 . امتنأ يدهعب فاو ام هعطاقأ نم ىلع

 وه يذلا أدتبملا ربخ'نع امتنأ : هلوق وه يذلا لعافلاب ىفتكا ثيح [امتنأ فاو ام] : هلوق هيف دهاشلا

 ًاريمض هلعاف نوكلو [ام] وهو يفنلا فرح ىلع آدمتعم لعاف مسا يأ آافصو أدتبملا اذه نوكل فاو هلوق

 . ©20فرصتب ها . لصفنم

 1ط ١18 ص یدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس :نيدلا ييحم دمحم (۱)

74 



 مئاقأ :وحن ماهفتسا وأ يفن (مهيلع مدقت اذإ لوعفملا مساو لعافلا مسا وه يناثلاو

 ES نارمعلا بورضم امو نارمعلا بورضم لهو ناديزلا مئاقامو دنيز

 [يناثلاو] . ها ماشه نبا رايتخا وهو ريخ لوهجملاو أدتبم بطاخملا دنع مولعملا ليقو . قباسلاف
 ا ا ل ا و ا ا ا الا

 يف ليضفتلا مس او ههجو نسحأ ام : وحن ةهبشملا ةفصلاو نتملا يف امهتلثمأ يتأتسو [لوعفملا مس
 TN كال طلو و ارا عراك

 ةئيدملاو ةكمو شيرقل بوسنم ريغ يأ ورمع يندم امو ديز يكم ريغو تنأ يشرق ام : وحن بوسنملاك
 [يفن امهيلع مدقت اذإ] عاجش يأ كوخأ دسأ لهو ةيلوجرلا يف لماك ريغ يأ كوبأ لجر ام : ند كل

 سيل : وحن لعفب يفن وأ نتملا ةلثمأ يف يتأيس امك فرحب يفن امهمدقت اذإ الإ هب ىفتكم ناعفري ال يأ

 بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا وهو ناك لمع لمعت سيل مسا مئاقف نارمعلا مئاق
 فاضم مئاقو أدتبم ريغف ناديزلا مئاق ريغ : وحن مساب وأ سيل بخ دسم دس هب لعاف نارمعلاو لوعفملا
 يتأيس امك فرحب [ماهفتسا وأ] ناديزلا مئاق ام ىنعملا نأل ربخلا دسم دس مئ ئاقب لعاف ناديزلاو هيلإ
 ىلع بصن لحم يف ماهفتسا مسا فيك هبارعإو . نارمعلا سلاج فيك : وحن مسا وأ نتملا يف
 دس لعاف نارمعلاو لعاف مساوهو ًادتبم سلاج مالكلا ردص هل ماهفتسالا نأل مدقو نارمعلا نم لاحلا
 ةزمهلا هبارعإو . ماهفتسالاب بوحصملا لعافلا مسا لاثم اذه [ديز مئاقأ : وحن] ربخلا دسم

 دس لعاف ديز لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا مئاقو ًادتبم مئاق ماهفتسالل
 ةيزاجح ةيفان ام هبارعإو . يفنلاب بوحصملا لعافلا مسا لاثم اذه [ناديزلا مئاق امو] ربخلا دسم

TTلعاف مسا مئاقو هرخآ مض هعفر ةمالعو اهمسا مئاق ربخلا بصنتو مسالا  
 ربخ الو مسا اهل نوكي الف ةيميمت ةيفان ام برعت نأ زوجيو « ةيزاجحلا ام ريخ دسم دس لعاف ناديزلا
 بو رضم لهو] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ربخلا دسم دس لعاف ناديزلاو أدتبم مئاق ذئنيح نوكيو

 ًادتبم بورضم ماهفتسا فرح له هبارعإو . ماهفتسالاب بوحصملا لوعفملا مسا لاثم اذه [نارمعلا

 لوعفملا بصنيو لعافلا بئا عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم مسا بورضمو هرخآ مض هعفر ةمالعو
 لاثم اذه [نارمعلا بو رضم امو] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ربخلا دسم دس لعافلا بئان نارمعلا

 هرخآ مض هعفر ةمالعو اهمسا بورضم ةيزاجح ةيفان ام هبارعإو . يفنلاب بوحصملا لوعفملا مسا
 لعافلا بئان نارمعلا لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم مسا بورضمو
 الو رغصي ال هنأ ليلدب لعفلا ىنعم يف هنأل ربخلا نع عونلا اذه ىنغتسا امنإو « ام ربخ دسم دس
 مل ديز هاوبأ مئاقأ : وحن هب ىفتكم ريغ عوفرملا ناك ولف هانعم يف ام اذكف هنع ربخي ال لعفلاو فصوي
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 وأ يفن مدقتي مل اذإو « مئاقأ لعاف هاوبأو مدقم ربخ مئاقأو رخؤم أدتبم ديز لب ًادتبم ذئئيح فصولا نكي

 ًادتبم فصولا عوقو نوزيجي شفخألاو نويفوكلاف نارمعلا بورضمو ناديزلا مئاق : وحن ماهفتسا

 ءافتكالا يف وأ لمعلا يف طرش ماهفتسالاو يفنلا مدقت لهو ينغملا يف ذ لاق . كلذ نوعنمي نويرصبلاو

 عفري ال ربخلا دسم دسي امل عفارلا نأ ديفي فنصملا ليثمتو يناثلا امهحجرأ نالوق ربخلا نع لعافلاب

 امو امتنأ مئاق ام :وحن لصفنملا ريمضلاو رهاظلا مسالا عفري هنأ هكاوفلا يف ركذو رهاظلا مسالا الإ

 لوق ىلع يفاصلا لهنملا يفو « فالخ كلذ يفو امتنا بورضم لهو امتنأ مئاقأو امتنأ بورضم

 لصفنملا ريمضلاو اهيف فالخ ال هذهو ناديزلا مث اقأ : رجب رهاظلا ركبه كيس رك قار ولا

 لوألا مسقلا نم نوكيف ًادتبم ريمضلا نوک نوزيجي نويرصبلاف « فالخ اهيف هذهو تنأ مئاقأ : وحن

 يف ىكح لب بجاحلا نبا مهقفاوو « ةيثادتبالا نوبجوي نويفوكلاو هيف نحن امم نوكيف ًاللعاف هنوكو

 نم ضرغلا نآل [ةركن ًادتيملا نوكي الو] ها هلقن يف مهولا ىلإ بسنو كلذ ىلع عامجإلا هيلامأ

 ديفت ال ةلوهجم اهنأل ةركنب أدتبي الو يرهزألا ةرابعو  ةركن أدتبملا ناك اذإ ةيفتنم يهو ةدافإلا رابخإلا

 مسقلا ينيمامدلا لاقو . حمي ال لوهجملا ىلع مكحلاو ربخلاب هيلع موكحم أدتبملا نأل يأ ابلاغ

 وأ يفن دعب هب ىفتكم عفر اموهو يناثلا مسقلا امأو . هيلإ ادنسم ناك ام وهو أدتبملا يمسق نم لوألا

 هعوفرم نمو هنم ةلمجلا تدقعتا كلذلو لعفلاب ههبش ةدشل هجوب فرعي ال ريكدتلا مزال كاذف ماهفتسا

 [خوسمب] اهب ةدئافلا لوصح بلاغلاو ةركنلا كلت تدافا اذإ [الإ] ها هيف نحن اميف آذإ هل لخدم الف

 ذئنيح اهيلع مكحلا حصيف يف غوسملا دوجو دنع اهيف ماهبإلا ةلقل اهب ءادتبالل بجوم ببسب يأ

 ةعبرأ ىلإ ةيفلألا حرش يف ليقع نب نمحرلا دبع نب هللا دبعاهاهنأ [ةريثك] كلذل [تاغوسملاو]

 ةعبرأ ىلإ ةيهبلا رردلا يف ءاقنع نباو نيثالثو فين ىلإ برقملا هباتك يف روفصع نباو نيرشعو

 اذإ تنأو تاغوسم دحاولا يالا ىف عمتجا امبر هنأ هريغو ليثمتلا نم مهف دقو لاق مث « نيرشعو

 ماشه نباك نوققحم عمج لاق دقو لمأتف ةئاملا ىلع تبرأ هريغو ليقع نبا ةقيرط ىلع اهتطسب

 اهعجرم بجاحلا نبالأعبت يهكافلا لاقو . صيصختلاو ميمعتلا ىلإ تاغوسملا عجرم نإ يدارملاو

 زوجيف [ماهفتسا وأ يفن د ةركتلا ىلع مدقتي نأ] تاغوسملا نم يأ [اهنم] . ها ام هجوب صيصختلا ىلإ

 كلذب تصصختو تنيعتف اهلومشو دارفألا مومع تدافأ يفنلا زيح يف تعقو اذإ ةركنلا نأل اهب ءادتبالا

 ةزمهلا وه ءادتبالل غوسملا ماهفتسالا بجاحلا نبا لاقو . يفنلا ىنعم يف .ماهفتسالاو لومشلا

 « ينغملا يف هلاق لاق امك سيلو ةيفاكلا يف هب لثم امك ةأرما مأ رادلا يف لجرأ : وحن مأل ةلداعملا

 ام نوک لامتحاب لابي ملو هربخ مئاق ًادتبم لجر ةيفان ام هبارعإو [مئاق لجر ام : وحن] يفنلا لاثمف
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 دبعلوط :وحن ةفوصوم نوكت نأ :اهنمو هلا عم هّلإأإ :ىلاعت هلوقو سلاج لجر لهو
 ربخلا نوكي نأ : اهنمو e aE نأ : اهنمو ريخ نمؤم

 ا و وا و جم OT ًارورجمو ًاراج وأ ًافرظ

 [سلاج لجر له] ماهفتسالا لاثم [و] ةلمهم اهنوك يف ةرهاظ ةنيرق ماقملا نأل سيل لمع ةلماع
 ةزمهلا هبارعإو[ هللا عم هلأ : ىلاعتهلوقو»] هربخ سلاج أدتبم لجر ماهفتسا فرح له هبارعإو
 هبش هيلإ فيضأ 00 هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو ناكم فرظ عم أدتبم هلإ يراكنإلا ماهفتسالل

 نأ] تاغوسملا نم يأ [اهنمو] ًادتبملا ربخ عفر لحم يف نئاك هريدقت فذحلا بجاوب قام ةلعج

 [( ريخ نمؤمدبعلو :وحنإ»] تناك ةروكذم صيصختلا اهب لصحي ةفصب [ةفوصوم] ةركنلا يأ [نوكت
 هلعج حصف ةفرعملا نم برقو صصخت نمؤملاب فصو املف « رفاكلاو نمؤملا لوانتي دبعلا نإف
 نمسلا : وحن ةفوذحم وأ ادتبملا ربخ ريخ ةفص نمؤم ادتبم دبع ءادتبالا مال ماللا هبارعإو . ادتبم
 هنكل ةركن وهو ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو ناث أدتبم ناونم أدتبم نمسلا هبارعإو . مهردب ناونم

 ةركنلا فصو ىنعم يفو « ربح عفر لحم يف مهردب ةلمجو هنم ناونم ريدقتلاو ةفوذحم ةفصب صصخت

 اهب أدتبملا ةركنلا يأ [نوكت نأ اهنمو] كدنع ريقح لجر ىنعمب هنأل كدنع ليجر : وحن اهريغصت
 سمكه : وحن] لوألاف « ةفاضإلاب فرعتي ال امم فاضملاو ة ةفرعم ىلإ وأ ىرخأ ةركن ىلإ [ةفاضم]
 اهريغ يلع له : يبارعأ لاق : ةليللاو مويلا يف نيفلكملا ىلع هللا نهضرف يأ [هّللا نهبتك تاولص

 : يبنلا لاقف « صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال هّللاو : لاق عوطت نأ الإ ال : لاق ؟ هللا لوسر اي
 هيلإ فاضم تاولصو فاضم وهو أدتبم سمح هبارعإو . قدص نإ ةنجلا لخد لاق وأ « قدص نإ حلفأ

 لعاف هللا ثانإلا عمج ةمالع نونلاو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ضام لعف بتك
 لك ريغو لثمف دوجي ال كريغو لخبي ال كلثم : وحن يناثلاو . هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو

 صصخت هنكلو ريكدتلا يف قيرع هنأل آفيرعت هديفت ال ريمضلا ىلإ هتفاضإ نأل ةركن وهو أدتبم امهنم

 فالخب آناميإ هذه هتداز مكيأ : وحن يأو هللا انبسح : وحن بسح ةفاضإلاب فرعتي ال اممو ةفاضإلاب

 ًادتبملا ةركنلا نوك رابتعا نم ركذ ام مث فيرعتلا ديفت هتفاضإ نأل ةضحم ةفرعم هنإف ديز مالغ : وحن

 فاضملا ركذ اذإ اميف هلحم ةفاضإلاب فرعتي ال امم فاضملاو ةفرعم ىلإ وأ ىرخا ةركن ىلإ ةفاضم اهب
 ىلاعت هللا مالس يأ دمحم ىلع ةالصو مالسك كلذ طرتشي مل هيلإ فاضملا ركذي مل نإف « هيلإ
 . دحأ لك يأ تومي لكو . قلخلا يأ #نوتناق هل لك : ىلاعت هلوقو يتالصو يمالس وأ هتالصو
 يذلاو 0 اهنإ هبوتسرد نباو يسرافلاو شفخألا لاقف . ةفاضإلا نع درجتلا دنع لك يف فلتحخاو

 ًاراج وأ ًافرظ ربخلا نوكي نأ | تاغوسملا نمو يأ [اهنمو] ةفرعم ذكنيح اهنإ روهمجلاو « هيوبيس هيلع
 : وحن فالخب لئنبح رامخإلل امهتيحالصل نيصتخم انوكي نأ طرشب هب راصخإلا حلصي امم [آرو رجمو
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 ,«ديزم ائيدلو» :ىلاعت هلوق وحنو ةأرما رادلا يفو «لجر كدنع :وحن ةركنلا ىلع نيمدقم

 وحن اهنع ارحأت نإف [ةركثلا ىلع نيمدقم] كلذب رابخإلا يف ةدئاف ال ذإ لجر راد يفو ةرمن لجر دنع
 هنأ نم ماشه نبا هلاق ام قحلاو : ءاقنع نبا لاق . ةركدلاب ءادتبالا حصي مل رادلا يف لجرو يدنع لام
 ثيحو ميدقتلا بجو ةفصلاب سبتلا ثيحف ةفصلا مهوتل طرتشا امنإو غيوستلا يف ميدقتلل لخدم ال

 [لجر كدنع : وحن] ها بابلاب لجر : وحن يدحاولاو يمرجلا هب حرص امك ميدقتلا زاج دارملا مهف
 امو فرظلاو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ دنع هبارعإو

 رورجمو راج رادلا يف هبارعإو [ةأرما رادلا يفو] رحخؤم ًادتبم لجر مدقم ربخ عفر لحم يف هيلإ فيضأ

 لامتحال ةفصلاب ربخلا سبتلال رادلا يف ةارماو كدنع لجر ليقو سكع ولو رخؤم ادتبم ةارماو مدقم ربخ
 وحنو] ًآربخ هنوك نيعتي ميدقتلابو ةفصلا لحم يف هنوكو ربخلا لحم يف ذئنيح رادلا يفو كدنع نوك
 فلألا ىلع ةردقم ةحتف ىلع ينبم هيف لوعفم ناكم فرظ ىدلهبارعإو[«ديزمانيدلو»: ىلاعت هلوق

 لحم يف هيلإ فيضأ امو فرظلاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو ةفاضإلا لجال ءاي ةبلقنملا
 دنعك يناكمو ينامز فرظ يدلو ندلو نيتمضب ندلو سوماقلا يفو « رحم أدتبم ديزمو مدقم ربخ عفر
 يهو « ندلو دلو هدل ءاج دقو يدل ةينبملا فورظلا نم يلعي اهنمو هلصاح ام يصيبخلا يفو ها

 الإ لوانتت ال يدلو كرضحي مل وأ كرضح ككلم يف ناك ام لوانتي يدنع ذإ صحأ اهنأ الإ دنع ىنعمب

 : هلوقك هنع ىنغتسي دقو ابلاغ ىلعو ىلإ فلأك رمضملا عم ءاي ىدل فلأ بلقتو رضح ام

 اناوهلاو ةعارضلا سالا ازع انالإ ال ةعافخ اي مكألإ

 انادل مبا ءاود نأسب مترصب ملوش تئرب ولف

 انالع مكدامتعا رصف ىلع انومتقلاو اذإ مسكسلذو

 اَناَوُهْلاَو ةغارضلا سالا از انالإ ال ةفافخ اي ْمُكال -۸
 اناذل مبا َءاود ناب مترصسب مكلوفمن تثرب ولف

 انإلع مُكِياَمِتْعا رسصق ىلع انومشفلاو اذإ ممسسكسلو

 . اهلئاق ىلع رثعأ مل تايبألا هذه

 ةليبق ةعازخ يورو . ةكردم نب ليذه نب دعس نب ةعانح وهو مهيبأ مساب اومس ةليبق ةعانخ : ةغللا

 . ًاضيأ ناوهلا لذلاو عوضخلا ةعارضلا « بسن ازع '١اضيأ

 راجلاو عمجلا ىلع لاد ميملاو ىلإب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو رج فرح ىلإ مكالإ : بارعإلا

 )١( ج عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا : يطيقتشلا نيمألا نب دمحأ ١ / ص ٠١۲ .
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 اوموصت نأوإ وحن لعفلاو نأ نم ًالوؤم ًاردصم أدتبملا نوكي دقو (ةواشغ مهراصبأ ىلعو»
 0 5 0 AE .مكل رخ مكم وص يأ 4 مكل ريخ

 رج فرح ىلع ةيئادتبا راولا هبارعإو [ ةواشغ مهراصبأ ىلعو»]ها انيلعو انيدلو انيلإ ال مكيلإ يأ

 عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ىلعب رورجم راصبأ
 . رخاؤم أدتبم ةواشغ مدقم ربخ

 اذإف ةدئافلا لوصح ىلع ةركن ادتبملا عوقو ةحص رادم نأ مهضعب نع ا لقن [هيبنت]

 ال ذإ تركذ يتلا تاغوسملا نم غوسم دوجو ىلع فقوت ريغ نم تشش ةركن يأ نع ربخأف تلصح
 ضقنا بكوكو بابلا ىلع لجر حصي هيلعف ةيفلألا ةرابع رهاظ وه اذهو فعضو فلكت نع ولخت
 يذلا قحلا لب قيقحتلا وه اذهو كلذل هلقن دعب ءاقنع نبا لاق كلذ فرعي ال بطاخملا ناك اذإ ةعاسلا
 دقو] ها ةدئافلا كويصح وس اهي اجالا يف طرشي مل هتاف هيوبيس نع لوقنملا وهو هنع ديحم ال

 يف مسا ريغ ناك نإو [لعفلاو نأ نم] هليوأتو حيرصلا مسالاب يأ [الوؤم اردصم أدتبملا نوكي

 بصنو ردصم فرح نأ فطع فرح واولا هبارعإو [مكل ريخ اوموصت نأو : وحن] ةرهاظلا ةروصلا

 ءايب بصن لحم يف ملا ىلع يلبم ىدانم ةعافح ءادن فرح اي ةعافح اي . يتآلا ازع هلوقب قلعتم رورجملاو
 « هلوعفم ةعارضلا هلعاف سانلا فام لعف ازع ١ يتالا ازع قلعتم رورجمو راج انالإ ةيفان [ال] انالإ ال « ءادنلا
 لعاف لوق . ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف أرب . عانتمال عانتما فرح ولف « ةعارضلا ىلع فوطعم اناوهلاو
 باوج يف هعقاو لعاشلاو لعفلا نم مترصب ةلمجو عمجملا ىلع لاد ميملاو لوقع يلا فاضم ريمض كاكلاو
 فام ءادو هبا فام ءادو فاضم ءاوذو اهمسا ءاود . بصنو ديكوت فرح نأ رج فرح ءابلا نأب ٠ ول
 لحم يب يف ةلمحلاو ها] فاضم [ان ]و ناكم فرظ ىدل انادل « معمجلا ىلع لاد ميملاو هيلإ فاضم ريمض فاكلاو
 واولا مخاذو م ارد ىلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رو رجم ردصمب لوؤم هيلع تلخد امو ناو نا ربخ عفر

 ء نامز فرظ اذإ ٠ ئان هريدقت فوذحم ريخلاو باطخخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو أدتبم ةراشإ مسا اذ ةفطاع
 راج | رصق ىلع إ . هب لوعفم [انإو م ممجلا ىلع لاد واولاو ميملاو لعاف ءاتلاو ضام لعف ناو انومتقئاو

 (انالعإ ٠ عملا ىلع لاد ميملاو هيلإ فاضم فاكلاو فاضم دامتعاو رصق ىلإ فاضم دامتعا « رورجمو

 . ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ان « رج فرح ىلع
 رمضملا عم فلالا رف ىم برعلا نم نأ ىلع (انالعإ . [انادل] « [مكالإ] تايبألا هذه يف : دهاشلا

 . ىدلو ىلعو ىلإ يف رهاظلا مسالا كلذ لعفي امك

 )١( ص / ۳ = سوماق ٥۷ . ؛ ج / ص۳٦٤ .
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 :وحن درفملاف درفم ريغو درفم :نامسق وهو إدتبم عم ةدئافلا هب متت يذلا ءزجلا وه ربخلاو
 ا ,كوخأ ديزو نومئاق نوديزلاو نامئاق ناديزلاو مئاق ديز

 عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح هبصن ةمالعو بوصنم عراضم لعف اوموصت
 هرخآ مض هعفر ةمالعو ربخ ريخو مكموصو ريدقتلاو أدتبم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف

 ريخ مكموص يأ] ءاقبلا وبأ هلاق ريخل تحن عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو رورجمو راج مكلو
 هرمأب ضرألاو ءامسلا مايق يأ «هرمأب ضرألاو ءامسلا موقت نأ هتايآ نموإ» : ىلاعت هلوق هلثمو [مكل
 نكلو لثم امك هتلصو يفرح لوصوم نم الإ الوصوم امسا نوكي ال ادتبملا نا فنصملا مالك رهاظو

 ردصملا ماقم ةمئاق ةلمجلا لعجب هعم كباس نودب لوؤملا لمش لوؤملا هلوقو ردلا يف ءاقنع نبا لاق

 فوطعم نوتماص متنأو أدتبم مهومتوعدف نوتماص متنأ مأ مهومتوعدأ مكيلع ءاوس : وحن ىنعملل ًارظن
 ءاوسإ» ««انربص مأ انعزجأ انيلع ءاوسإط : هلثمو ءاوس مكتمصو مكؤاعد يأ مدقم ربخ ءاوسو هيلع
 لاقو ءاوس انربصو انعزجو ءاوس همدعو كرافغتسا يأ مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع
 ًادرفم [ةدئافلا هب متت يذلا ءزجلا وه ربخلاو] ءاوس نع ربخ يسرافلا لاقو هاوس لاف ةلمجلا نيفخألا

 + تح ام عرتق ربكلا نمد يملا عفارلا ريغ [ًادتبم عم] آرورجمو آرا وأ افرظ وأ ةلمج وأ ناك

 5 عوفرم جرخو أدتبم ريغ عم نكل ةدئافلا هب تمت نإو هنأل هبئانو لعافلاك ًادتبملا ريغ عم ةدئافلا

 ىنعم يف هنأل هل ربخ ال هعفار نكل ةدئافلا هب تمت نإو هنأل ناديزلا مئ اق ام : وحن ربخللا دسم دسي امب

 اههبشو ةلمجلا لباقي ام انه وهو [درفم] لوألا [نامسق] ربخلا يأ [وهو] هنع ربخي ال لعفلاو لعفلا
 ام ةئربتلا الو ءادنلا باب يفو . عومجملاو ىنثملا لباقي ام بارعإلا باب يفو رورجملاو فرظلاك
 اههبشو ةلمجلا وهو [درفم ريغ] يناثلا [و] بكرملا لباقي ام ملعلا باب يفو ‹ ههبشو فاضملا لباقي

 آثيناتو اريكذتو ًاعمجو ةينثتو آدارفإ نكمأ ثيح أدتبملل هتقباطم بجيو [درفملاف] رورجملاو فرظلا نم

 عوفرم وهو ربخ مئاق هرخآ مض هعفر ةمالعو ءادتبالاب عوفرم أدتبم 0 هبارعإو [مئاق ديز : وحن]
 رس ا كوعسملا ت لعافلا ميري لعفلا لوم ادعو لع | مئاقو هرخآ مض هعفر ةمالعو

 هنآل ةمضلا نع ةياين فلألا هعفر ةمالعو أدتبم ناديزلا هبارعإو [نامئاق نادي زلاو] وه هريدقت ًازاوج هيف

 لعفلا لمع لمعي لعاف مسا نامئاقو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو ربخ نامئاق ىنثم

 نوديزلا هبارعإو [نومئاق نوديزلاو] امه هريدقت ا زاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري
 نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ربخ نومئاقو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ادتبم

 [كوخا ديزو] مه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لعاف مسا نومئاقو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا

 يف لاقيو ركذملا يف هلك اذه ةتسلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو هربخ كوخأو ًأدتبم ديز هبارعإو
 بلغ ثنؤمو ركذم عمتجا اذإو كتخأ دنهو تامئاق تادنهلاو ناتمئاق نادنهلاو ةمئاق دنهثنؤملا

۱A0 



 كلذ ىوقتلا سابلو» :ىلاعت هلوقو ةبهاذ هتيراج ديز :وحن ةيمسإ ةلمح امإ درفملا ريغو

 نا نام اا اوم نوتة سوا سما تلبس قس «دحأ هلا وه لقط و .يريخ

 امد هريمض لمحت ًآقتشم ناك نإ درفملا مث ناتمئاق لاقي الو نامئاق دنهو ديز لاقيف ثنؤملا ىلع ركذملا

 نإ الإ ًادتبملا ريمض لمحتي الف آدماج ناك نإو هيلإ تنأ مئاق وأ هوبأ مئاق ديز : ل

 اهنارتقا نم دب الو [ةلمج امإ] ءايشأ ةثالث [درفملا ريغو] عاجش ىنعمب دسأ ديز : وحن قتشمب قتشمب لوأ

 أدتبملا نيع ةلمجلا تناك نإ معن هنع اهب رابخإلا حصي الف هنع ةيبنجأ تناك الإو أدتبملاب اهطبري طبارب

 مالكلاو نأشلاو ربخلاو ثيدحلاك ةلمج ىلع لدي درفم نع آ ًاربخ عقت نأب كلذو طبارلا نم اهولخ زاج

 ال مالكلا ريخك كلذك درفم ىلإ فاضملا ريخو نأشلا ريمضو ةياكحلاو ةصقلاو رمألاو ظفللاو لوقلاو
 يأ ىنسحلا هللا دعو لكو : وحن ًافوذحم وأ ناك آروكذم اريمض هنوك طبارلا يف لصألا مث : هللا الإ هل

 سابلوإف : وحن ةراشإلا مساك ريمض ريغ طبارلا يتأي دقو رماع نبا وهو لك عفر نم ةءارق ىلع هدعو
 قبس قيدصلا : وحن هانعمب وأ «ةعراقلا ام ةعراقلا» : وحن هظفلب ًادتبملا ةداعإو «ريخ كلذ ىوقتلا
 نم رجأ عيضن ال انإ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا نإ : وحن ًادتبملا لمشي مومعو ةمألا ركب وبأ

 لأ تناك نإ لجرلا معن ديز كلذكو «اونمآ نيذلا» لمشي المع نسحأ نم نإف المع نسحأ
 «ىوأملا يه ميحجلا نإف ايندلا ةايحلا رثآو ىغط نم امأفإط :وحن ريمضلا بانم ةبئانلا لأو سنجلا مومعل

 ادتبم ديز هبارعإو [ةبهاذ هتيراج ديز : وحن] مساب تردص ام يهو [ةيمسإ] امإ ةلمجلا مث هاوام يا
 ًادتيملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا ًادتبملا ةلمجو يناثلا ًادتبملا ربخ ةبهاذو ناث اتم هتيراجو لوأ
 ىلإ ةلمجلا اومسق نييوحنلا نأ ملعاو . هتيراج نم ءاهلا هربخو لوألا أدتبملا نيب طبارلاو لوألا
 سابلو» ىلاعت هلوقو] هريغو يرهزألل اهحرشو ماشه نبال وحنلا دعاوق يف كلذ حرشو ىربكو ىرغص
 بارعإلاو هيلإ فاضم ىوقتلاو فاضم وهو أدتبم سابلف آيناث ًادتبم كلذ تردقاذإ[«ربخ كلذ ىوقتلا
 يناثلا ًادتبملا ةلمجو يناثلا ًادتبملا ربح ريخو ناث ًادتبم كلذو روصقم مسا هنأل فلألا ىلع ردقم هيف

 فطع وأ ىوقتلا سابل نم الدب كلذ تردق اذإ امأو « ةراشإلا مسا. طبارلاو لوألا أدتبملا ربخ هريخو
 [«دحأ هللاوه لق»] ًادرفم ذئنيح ربخلا نوكل را نوك ىلع اهيف دهاش ال ذئنیح ةيآلاف هيلع نایب
 .ًادتبملا ةلمجو يناثلا ادتبملا ربخ دحأ ناث أدتبم هللا لوأ أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض وه هبارعإو
 لاق امك ًادتبملاب اهطبري طبارل جاتحت الف ىنعملا يف أدتبملا سفن يهو لوألا ًادتبملا ربخ هربخو يناثلا
 ةلمجف نأش ريمض وه انردق اذإ انأل كلذو , اهب ىفتكا ىنعم هايإ نكت نإو : ةصالختلا يف كلام نبا

 وه انردق اذإ امأو دحأ هللا نأشلا يأ رسفملا نيع روا ةرسفم اهنأل علا لاك ا
 نينا ا اممو يرهزألا لاق لدب وأ ربخ دعب ربخ دحأ هللا وهو درفم هربخف هنع لوؤسملا ریس

 نم راثكإلا يأ تاملكلا هذه هبادو هتداع يأ هللا الإ هلإ ال ركب يبأ يريجه مهلوق ىنعملا يف ًادتبسلا
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 ضبقي هللاو» «(ءاشي ام قلخي كبروإ :ىلاعت هلوقو .هوبأ ماق ديز :وحن ةيلعف ةلمج امإو
 .رورجملاو راجلاو فرظلا نائيش وهو ةلمجلا هبش امإو (سفنألا ىفوتي هلا «4طسبيو

 سس اوس ESS كدنع ديز :وحن فرظلاف

 صضام لعف ماق ًادتبم ديز هبارعإو [هوبأ ماق ديز :وحن] لعفب تردص ام يهو [ةيلعف ةلمج امإو] اهركذ

 ةلمجو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو لعاف وبأ

 ام قلخي كبروو» : ىلاعت هلوقو] هوبأ نم ءاهلا امهنيب طبارلاو أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا
 لعف قلخي ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ًادتبم بر فطع فرحواولا هبارعإو[# ءاشي

 ءاشي هب لوعفم بصن لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا ام وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم

 إل لوصوملا ةلص رتتسملا هلعافو ءاشي نم لعفلا ةلمجو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف

 ادتبملا ربخ عفر لحم يف ءاشي ام قلخي ةلمجو هؤاشي هريدقت فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم

 عراضم لعف ضبقي أدتبم هللا هبارعإ و[ طسبيو ضبقي هللاوط]قلخي يف رتتسملا ريمضلا امهنيب طبارلاو
 فطع فرح واولا طسبيو ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو

 مص هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي لا اي ل

 لعف هلوأ حتتفب ىفوتي أدتبم هللا E هريدقت ا زاوج هيف رتتسم هلعافو هرحخآ

 رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عراضم

 لعفلا ةلمجو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم سفنألا وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو فلألاب

 اهب ربخملا ةلمجلا نوك طارتشا مهوي دق ةيربخلا ةلمجلاب هليثمتو أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلاو

 هبرضت ال وأ هبرضا ديز : وحن ةيبلطلا ةلمجلاب أدتبملا نع رابخإلا دوخي لب كلذك سلو ةر

 ثيح نم [ةلمجلا هبش امإو] همركأف كءاج نإ ديز : وحن ةيطرشلاو هنمركتل هللاو ديز : وحن ةيمسقلاو

 ال نأ طرشب يناكملا وأ ينامزلا [فرظلا] لوألا [نائيش وهو] ةلمجلاب لصحت امك هب ةدئاقلا لوصح

 ىلع ذئنيح ىنبت اهنإف هانعم ىونو هيلإ فاضملا فذح اذإ تحتو قوفو .اعبو لبقك تاياغلا نم نوكي

 ماشه نبا لاق ةمئألا نم نم هريغو هيوبيس هيلع صن امك ةلص الو لاح الو ةفص الو آربخ مقت الف مضلا

 راجلا] يناثلا ]د[ ةلص عقو دقف ها لبق نم نيذلا ةبقاع ناک فيك# ىلاعت هلوق مهيلع لكشي نكل

 ًافالخ اعم امهل ال حصألا ىلع هدحو رورجملل لحملا نأل ىلوأ ناكل :درجملاو لاق ولو [رورجملاو

 : وحن ادتبملاب نرق اذإ ةدئافلا هب متت نأب امت نوكي نأ وررجملاو فرطلا نم لك طرش مث كلام نبال

 مدعل كنع ديزو سمأ ركب : وحن هعم ةدئافلا هب متتالام وهو صقانلا فالخب 4دي زم انيدلوط € هلل محلا ف

 دنع أدتبم ديز هبارعإو [كدنع ديز : وحن] أدتبملا نع آربخ عقاولا ماتلا | فرظلاف | هب ةدئافلا لوصح

 ةلمج هبش هيلإ فيضأ امو فرظلاو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو هرحا حتف هبصن ةمالعو ناكم فرلظ
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 رادلا يف ديز :وحن رورجماو راتلاو «مكنم لفسأ بكرلاو# : ىلاعت هلوقو ًادغ رفسلاو

 هريدقت فوذحمب ا اعفو اذإ رورحملاو راخلاو فرظلا قلعتيو 4«هلل دمحلا» : لاعت هلوقو

 يا ل ا ل اوس سك وج وح ا جوا وبما سورا نمش رقتسم وأ نئ :رئاك

 هبارعإو [دغ رفسلا] وحن [و] رقتسم وأ نئاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم ًادتبملا ربخ عفر لحم يف

 ادتبملا ريخ عفر لحم يف ةلمج هبش فرظلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نامز فرظ دغ أدتبم رفسلا
 بكرلا هبارعإو [( مكنم لفسأ بکر لاو: ىلاعت هلوقو] رقتسم وأ نث .رثاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم

 يف ةلمج هبش وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ لفسأ هرخآ مض هعفر ةمالعو أدتبم

 لحم يف رورجمو راج مكنمو رقتسم وأ نئاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم ًأدتبملا ربخ عفر لحم
 اهدعب ام ةفطاع واولا «مكنم لفسأ بكرلاوإ» لمجلل نيلالجلا يشاوح يفو « لفسأل ةفص بصن
 "لاح ةلمجلا نوكتو لاحلا واو نوكت نأ زوجيو « مهودع لاوحأو مهلاوحأ ميسقت ًادتبم اهنأل متن هنأ ىلع
 مسا وهو « لبؤلا نابكر نوا يف امك بكرلاو ىوصقلا ةودعلاب# : ىلاعت ردوو فرظلا نم

 لفسأ ناكمب نونئاک بكرلاو يأ : : ليخلل نوكي دقو آدعاصف ةرشعلا مهو هل عمج وأ بكارل عمج

 يف بكرلاو يا : فوذحم ناكم فرظل ةفص ةقيقحلا يف وهو فرظلا ىلع بوصنم لفسأف مكنم
 ريدقت ىلع عفرلاب لفسأ ءارفلاو يئاسكلاو شفخألا زاجأ ديجملا يفر هأ مکناکم نم لفسأ ناكم

 هنأ يناكملاو ينامزلا فرظلاب هايثمت مهفأ دقو ها لفسأ بكرلا عضومو يأ : مالكلا لوأ نم فوذحم

 موي موصلاو آدغ رفسلا : وحن ىنعملا مسا نع الإ هب ربخي ال ينامزلا نكل امهنم لكب رابخإلا زوجي
 ديز : وحن تاوذلا نع هب ربخي هنإف يناكملا فالخب يتأيس امك تاذلا نع هب ربخي الو سيمخلا
 ديز : وحن] أدتبملا نع هب ربخب يذلا ماتلا رو رجملاو راجلاو] كمامأ ريخلا : وحن يناعملاو كفلخ
 بجاوب قلعتم أدتبملا ربح عفر لحم يف ةلمج هبش رورجمو راج رادلا يفو أدتبم ديز هبارعإو [رادلا يف

 يف ةلمج هبش رورجملاو راجلاف [ههلل دمحلا» : يلاعت لوفر لكم و ندم وأ نئاك هريدقت فذحلا
 اذإ رورجملاو راجلاو فرظلا قلعتيو] رقتسم وأ نئاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم ربخ عفر لحم
 هريدقت نم دب الو مالكلا يف هراهظإ زوجي الف ابوجو [فوذحمب] ًالاح وأ ةفص وأ ةلص وأ [ًاربخ اعقو
 يذلا مث هذه نم دحاو ريدقب , ريعتيف عوقولاو دوجولاو توبثلاو نوكلاو رارقتسالاو لوصحلاك ماع ًائوك

 فئصملا لاق اذلف « مسالا ةخيصب ةلصلا ريغ يف قلعتملا ريدقت حجرألا نأ كلام نبا هيلإ بهذ
 وه ربخلا ليقو . هدحو ربخلا وه ركذ امب ردقملا فوذحملا نأ حصألا نال [رقتسم وأ نئاك هريدقت]
 ريدقت زوجيالو آقلطم ًالعف هريدقت بجيف ةلصلا يف امأ امهعومجم وه ليقو «٠ فوذحيملا نود روكذملا

 انردق اذإو ابجاو ال ارئاج فذحلا نوكي ذئنيحو هيلع لدي ليلدل الإ سلاجو مئاقك ًاصاخ انوك قلعتملا
 ريغ يأ : وغل هيلإ ةبسنلاب فرظلاو تبثو لصح ىنعمب ةماتلا ناك نم وهف نئاك ظفل فوذحملا قلعتملا
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 موصلا : وحن يناعملا نع هب رخ امئإو مويلا ديز لاقي الف تاذلا نع نامزلا فرظب رخ الو

 ASE ربخلا ددعت زوجيو .لوؤم لالما ةليللا مهوقو ًادغ رفسلاو مويلا

 كلذ دنعو ىرخأ ناك ريدقتب ربخلا عضوم يف فرظلا ناكل ةصقانلا ناك نم هانلعجولو ريمضلل لمحتم
 هسفنب ماقام هب دارملاو [تاذلا نع نامزلا فرظب ربخي الو] ةيهبلا رردلا يف هلاق « تاريدقتلا لسلستت

 مدعل آدغ ورمع الو [مويلا ديز لاقي الف] ىنعملا مسا هل لاقيو هسفنب موقي ال ام وهو ضرعلا اهلباقيو
 ًاماع ًادتبملا ناك نأب تاذلا نع هب رابخإلا دافأ اذإف « نمز نود نمزب تاذلا صتخت ال ذإ ةدئافلا

 صيصختب ةدئافلا لوصحل هب رابخإلا زاج بيط نامز يف سانلاو ناضمر رهش يف نحنك اصاخ نامزلاو
 . نامزلا

 دوجول ًاصاخ أدتبملا ناك نإو هل باط نامز يف ديز : وحن زاوج قحلاو : ءاقنع نبا لاق

 ادع ام وهو ىنعم عمج [يناعملا نع] نامزلا فرظب يأ [هب ربخي امنإو] ها اهيلع رادملاف ةدئافلا
 نامز نم ثدح لكل دب الف امهريغو تاكرحو لاعفأ ثادحألا نآل رفسلاو موصلاك ضارعألا نم تاذلا
 الف ءاوسلا ىلع ةنمزألا عيمج ىلإ اهتبسن نإف تاوذلا فالخب ةدئاف اهنع هب رابخإلا يفف هب صتخي

 فرظ مويلا ًادتبم موصلا هبارعإو [موبلا موصلا : وحن] يرهزألا هلاق اهنع نامزلاب رابخولا يف ةدئاف

 اذكو فذحلا بجاوب قلعتم أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمج هبش وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نامز

 هنع ربخي يذلا ثدحلا طرش نأ ىلإ ركذ امب ليثمتلاب فنصملا راشأو [آدغ رفسلاو] هلوق يف لوقت

 رمتسم ثدحلا ناك نإف عوقولا مئاد ريغ امهنم لك رفسلاو موصلا نإف آرمتسم نوكي ال نأ نامزلاب

 ةليللا] برعلا يأ [مهلوقو] رمتسم اهعولط نآل هيف ةدئاف الف ةعمجلا موي سمشلا عولط : وحن عوقولا
 هرهاظ امم كلذ : وحنو رمخ مويلا مهلوقو رخؤم أدتبم لالهلاو مدقم ربح هنأ ىلع ةليللا بصنب [لالهلا
 نع ًاربخ فرظلا نوكيل تاذلا مسا ىلإ فاضم ريدقتب [لوؤم] تاذلا نع نامزلا فرظب هيف ربخأ هنأ

 ا هيلإ بهذ امو رمخ برشو لالهلا ةيؤر نيروكذملا نيلاثملا يف ردقيف تاذ نع ال یلعم

 امأو ًاقلطم تاذلا نع نامزلاب ربخي الو اولاق ثيح نييرصبلا روهمج بهذم وه ركذامب ًالوؤم كلذ نوک

 يف درولا : وحن تقو نود ًاتقو هعوقو يف ىنعملا مسا لثم تاذلا مسا ناك اذإ هنإ لاق نم لوق ىلع

 نتملا لاثم يف ويلعن ىلإ ةجاح ال هنإف نامزلاب هنع رابخإلا زاج عيبر يرهش بطرلاو ةليللا لالهلاو رايأ

 مدقم ربخ هنأ ىلع ةليللا عفر زوجيو رخآ نود تقو يف ثدحي هنأ ةهج نم ىنعملا مصاب لالهلا هيث

 .لالهلا ةليل ةليللا ذئنيح ريدقتلاو رخؤم ًادتبم لالهلاو

 تعني نأ نوحي دحتاولا ء ی ا ر نکل دعت روت

 ةددعتم ماكحأب دحاولا ىلع مكحي نأ عنتمي ي الو ادتبملا ىلع هب موكحم ربخلا نألو ةددعتم توعنب
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 مدقتي دقو «ديري امل لاعف ديجملا شرعلا وذ دودولا روفغلا وهو» رعاش بتاك ديز :وحن

 5 ءديز كدنع امنإو ديز نيأ :وحن ابوجوو ديز رادلا يف :وحن ًازاوج إدتبملا ىلع

 . هل مظانلا وه رعاشلاو « مالكلل رثانلا انه بتاكلاف همظنيو مالكلا رثني يأ [رعاش بتاك ديز : وحن]

 ديجملا شرعلا وذ دودولا روفغلا وهو: ىلاعت هلوقو « ناث ربخ رعاش ربخ بتاك أدتيم ديز هبارعإو

 ربخ وذ ناث ربخ دودولا لوأ ربخ روفغلا ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض وه هبارعإو ديريامل لاعف
 عبار ربخ ديجملا هيلإ فاضم شرعلاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ثلاث

 رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي ةغلابملا ةلثمأ نم وهو سماخ ربخ لاعف

 قلعتم ماللاب رج لحم يف لوصوم مسا امو رج فرح ماللا رورجمو راج ديري امل وه هريدقت ًآزاوج هيف

 ددعتي امنإ ربخلا نأ هليثمت مهفا دقو « هديري هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص ديري ةلمجو لاعفب

 ضماح ولحو أدتبم اذه لوقت لب ددعت الف ضماح ولح اذه : وحن لقتسي مل نإف ةيربخلاب لقتسا اذإ

 يناثلا برعي نأ زوجي الو « ةضومحلا ماتب الو ةوالحلا ماتب سيل زم يأ : ا ر ی ار

 ةددعتملا رابخألا فالخب نيمعطلا عمج هنأ دارملا نأل فوذحم ًادتبم ربخ الو ةفص الو الدب امهنم

 وه بتاك ديز ريدقتلاو « فوذحم ًأدتبم ربخ لوألا ربخلا دعي ام برعي نأ زوجي هنإف نيقباسلا نيلاثملاك

 ربخ هنأ ىلع عفرلاب ءىرق ةيآلا يف ديجملا نأ ملعا مث . خلا شرعلا وذ وه دودولا وه روفغلا وه رعاش

 [ًازاوج] ًامدقت [!دتبملا ىلع] ربخلا يأ [مدقتي دقو] ناتيعبس ناتءارقلاو شرعلل تعن هنأ ىلع رجلابو
 ىلع لادلاو !دتبملا لاح نايبل هب ىتؤي امنإ هنأل ًادتبملا نع آرخؤم نوكي نأ هيف لصألاف الإو آزئاج يأ
 امنإو مدقم ربخ رورجمو راج رادلا يفو ًادتبم ديزف [ديز رادلا يف :وحن] ًاعبط اهنع رخأتم تاذلا لاح

 لاقولو هريغرادلا يف سيل هنأب رابخخإلا ملكتملا ضرغ نأل صيصختلا ضرغل لصألا فالح ىلع مدق

 ىثوألا : لئاسم عبرأ يف كلذو ابجاو يأ [ابوجو] مدقتي [و] هريغ اهبف سيل هنأ دافأ امل رادلا يف ديز

 نيأو رخؤم ًادتبم ديز هبارعإو [ديز نيأ : : وحن] ماهفتسالا ءامسأك مالكلا ردص هل امم ربخلا نوكي نأ

 ماهفتسالاك مالكلا ردص هل ام نمضت اذإ درفملا ربخلا نأل ًابوجو مدقم ربخ عفر لحم يف ماهفتسا مسا

 هوبا نم ديز : وحن هميدقت بجي الف ةلمج ركذ امل نمضتملا ربخلا ناك اذإ ام فالخعب هميدقت بجو

 نيعتي هنأ رهاظو اهيف عقو يتلا ةلمجلا ردص هعوقول ةرادصلا نم هقحتسي امع هجرخي ال هريخأت نأل
 ةيناثلا [و] ةركن فرظ نيأو ةفرعم آديز نأل ارب ديزو أدتبم برعي نأ زوجي الو ًامدقم آربخ نيأ بارعإ

 مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [ديز كدنع امنإ] : وحن آروصحم أدتبملا نوكي نأ
 يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناكم فرظ دنع لمعلا نع نأل ةفاك امو ربخلا عفرتو

 هيف ربخلا مدقو رخؤم ًادتبم ديز مدقم ربخ عفر لحم يف هيلإ فيضأ امو فرظلاو ةفاضإلاب رج لحم
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 رخلاو !دتبلا نم لك فذحي دقو لجر رادلا يف :وحنو (اهافقأ بولق ىلع مأ» : ىلاعت هلوقو

 . فذح بجو ءنوركنم موق متنأ مكيلع مالس يأ 4نوركنم موق مالسإ» :وحن ازاوج

 هيف روصحملا نأ مهوأل رخأ ولو ديز الإ كدنع ام ىنعملا نأل اروصحم أدتبملا نوكي نأ ضرغل آبوجو

 ىلع ما: : ىلعت هلوق] : وحن ربخلا ىلع دوعي  صتم ريمض ًادتبملا يف نوكي نأ ةثلاثلا [و] ربخلا وه
 ًادتبم لافقأ مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج بولق ىلع فطع فرح مأ هبارعإو [هاهلافقأ بولق

 ىلع ريمضلا دوع مزلي الئل ربخلا ميدقت بجوامنإو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رخؤم

 رادلا يف : وحن] رهاظ سبل يف ربخلا ريخأت عقوي نأ ةعبارلا [و] زوجي ال كلذو ةبترو آظفل رخأتم
 ميدقت بجو امنإو « رخژم ًأدتبم لجر مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج رادلا يف هبارعإو [لجر
 نوكي نأ رورجملاو راجلا يف ذئنيح لمتحي ذإ ةفصلاب ربخلا سبتلال رادلا يف لجر ليقول هنآل ربخلا

 ًاثيثح آبلط اهب صتختل ةلمجلاو رورجملاو راجلاو فرظلا بلطت ةركنلا نأل لجرل ةفص نوكي نأو ًاريخ

 امهيف لصألاو [آزاوج] آفذح [ربخلاو [دتبملا نم لك فذحي دقو] سابلإلا اذهل ًاعفد ميدقتلا مزتلاف

 لك فذح عمتجا دقو فوذحملا كلذ ىلع لدت ةئيرق دوجو دنع امهدحأ فذح اوزوج نكل توبثلا

 وهز ًادتبم مالس هبارعإو [4 نو ركنم موق مالسإل : و فنصملا هب لثم اميف رخآلا ءاقبإو امهنم

 متنأ يأ : : فوذحم أدتبم ربح موقو مكيلع يأ : فوذحم هربخو ءاعدلا هل غوسملا نكلو ةركن

 فوذحملا نوكي نأ ىلوألا ليقف ًاربخ وأ ًادتبم فوذحملا نوك نيب رمألا راد اذإو موقل تخل ورکو

 رييختلاب ليقو « لهسأ ةملكلا رخخ[ يف زوجا نأل ربخلا ليقو « ةدئافلا طحم ربخلا نأل أدتبملا وه

 دقو [نوركنم موق متنأ مكيلع مالس يأ] : هلوقب ةيآلا يف نيفوذحملا ربخلاو ًادتبملا فنصملا 'ردقو

 فذح بجي دقو مئاق ديز معن يأ مئاق ديزأ باوج يف معن كلوق : وحن كلذو ًازاوج امهنم لك فذحي

 هنعربخا اذإ ىلوألا : ًاراصتخا فنصملا اهيلع هبني مل لئاسم عبرأ يف أدتبملا فذح بجيف امهنم لك

 وه يأ : آبوجو فوذحم ]دتبم ربخ ميركلا عفرب ميركلا ديزب تررمك حدملا ضرغل عوطتم ديف

 نيكسملا ديزب تررمك محرتلا ضرغلوأ « ميئللا عفرب ميثللاورمعب تررمك مذلا ضرغل وأ « ميركلا

 لجرلا معن : : وحن هبارعإ يف نيهجو دحأ ىلع حدمب صوصخمب هنع ربخأ اذإ ةيناثلا . نيكسملا عفرب

 ًاربخ ركب عفرب ركب لجرلا سب : وحن مذ مأ « ديزوه يأ : ارجو فول دل ار دير مقرب دیر

 هيلعو هربخ هلبق ةلمجلاو أدتبم رکبو ديز نم لك برعي يناثلا هجولاو « ركب وه يأ : فوذحم أدتيمل

 يف : وحن مسقلا حيرصب هنع ربخأ اذإ ةثلاثلا . سشبو معن باب يف رطقلا حرش يف ماشه نبا ىشم

 قاثيموأ نيمي يتمذ يف يأ : : هدسم مسقلا باوج دسل ابوجو فوذحم إدتبمل ربخ يتمذ يفف نلعفأل يتمذ

 لعفب مهظفلت نم الدب يأ : هلعفب ظفللا نم الدب هب ءيج ردصمب هنع ربخأ اذإ ةعبارلا . ٌنلعفأل دهعوأ

 فذح بجيو] ليمج ربص يربص هريدقت ًابوجو فوذحم [دتبمل ربخ ربصف ليمج ربص : وحن ردصملا
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 5101101 نودوجوم متنأ الول يأ (نينمؤم انكل متنأ الول» :وحن الول دعب ريخ ا

 ىلوألا : هدسم دسي ظفل فذحلا ىلع ةلادلا ةنيرقلا عم دجو ثيح كلذو ًاضيأ لئاسم عبرأ يف [ربخلا

 فرح الول هبارعإو [#نينمؤم انكل متنأ الولإ» :وحن] هريغ دوجول ءيشلا عانتما ىلع ةلادلا [الول دعب]
 ناك لعافو لعف انك الول باوج يف ةلخاد ماللا أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض متنأ دوجول عانتما

 نيموع اها عفر. لخع قف لضتم ريم ةمغدملا انو وخلا يصننو مدعالا حفرت نضقان ضا لعق
 هريدقت ىلإ فنصملا راشا ًابوجو فوذحم أدتبملا ربخ ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو اهربخ

 اهتلالدل الول ةملك يهو هفذح ىلع ةلادلا ةنيرقلا دوجول فذح امنإو [نودوجوم متنأ الول يأ] هلوقب
 ىلوا نودوجومب فوذحملا ريخلل فنصملا ريدقت مث هماقم باوجلا مايقل هفذح بجوو دوجولا ىلع

 ًانوك ناك اذإ ربخلا فذح بجي امنإ هنأ نمهريغو ماشه نبال ًاعبت يهكافلا هركذ ام قفاويف ماع نوك هنأل
 عنتمم ماركإلاف كتمركأل دوجوم ديز الول يأ : كتمركأل ديز الول : وحن ماعلا نوكلا هل لاقيو ًاقلطم
 ربخلاف ادتبملا دوجو ىلع دئاز ىنعمل باوجلا عانتما ناك نإف هدوجو ىلع دئاز ىنعمل ال ديز دوجول

 الول ديرت تكلهل ديز الول لوقتف كيلإ نسحم ديز له ليق اذإ امك صاخلا نوكلا هل لاقيو ٍبيقم نوک
 ىلع دئاز ءيش وهف ناسحإلاب ديقم نوك ربخلاف ديز ناسحإل عنتمم كالهلاف تكلهل ّيلإ ديز ناسحإ
 راصنا الول يأ : ملس ام ديز راصنا الول : وحنو « لاثملا اذهك هفذح ىلع ةنيرق تلد نإف « ديز دوجو

 وحنو ملس ام انملاس ديز الول : وحن هركذ نيعت ةنيرقلا تدقف نإ « هفذح زاج ملس ام هومح ديز
 وثيدحو أدتبم كموقف « ميهاربإ دعاوق ىلع ةبعكلا تينبل رفكب دهع وثيدح كموق الول » : لَك هلوق

 فلؤملا اهب لثم يتلا ةيآلا نأ رهاظلاو : يهكافلا لاق . ةثادحلاب آديقم هنوكل فذحي مل امنإو هربخ

 ماشه نبا هيلع هبن مكانددص نحنا ليلدب انومتددص متنا الول هريدقت ناو صاخ نوک هيف ربخلا امم

 ءالول دعب ربخلا فذح بوجول ةروكذملا ةيآلاب ىدنلا رطق يف لثم ماشه نبا نكل تلق . ها هريغو
 ينبم ضارتعالاو ها ًاقلطم ًانوك هيف ربخلا نوكي امب ليثمتلا ىلوألا لاقو هحرش يف يهكافلا هضرتعاو

 ًاقلطم آنوك ربخلا ناك اذإ ام نيب ليصفتلا نم مهريغو نيبولشلاو ينامرلاو كلام نبا هيلإ بهذ ام ىلع
 هيلع يذلاو « ازاوج فذحيف هفذح ىلع لدت ةئيرق دنع الإ هركذ بجيف آديقم انوك وأ هفذح بجيف
 مهدنع ربخلا ريدقت نوكيو ًامئاد هفذح بجيف ًاقلطم آنوك الإ نوكي ال الول دعب ربخلا نأ روهمجلا

 ىلع يرج وه لب هيلع ضارتعا ال نودوجوم ريدقت نم فنصملا هكلس ام اذه ىلعف « نئاك وأ دوجوم
 الصأ ركذي ال هنأو ًامئاد الول دعب ربخلا فذح روهمجلا بجوأ اذإ تلق نإف . روهمجلا هيلإ بهذ ام

 اذه لثم يف اوبجوأ : تلق . ملس ام انملاس ديز الول : وحن ًاتبثم ربخلا هيف ءاج امع هب نوبيجي امف
 قباسلا ثيدحلا اماو . ملس ام ةدوجوم يا : انايإ ديز ةملاسم الول : لاقيف « اذتبم ديقملا نوكلا لعج

 كموق نأ الول ةروهشملا تاياورلاو حيحص قيرط نم ظفللا اذهب تبغت مل ةياورلا هذه نأب هنع اوباجأف
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 ص ا واو دعبو «يمسق كرمعل يأ (مهنإ كرمعل» :وحن حيرصلا مسقلا دعبو

 ًاديز يبرض :وحن ًاربخ نوكت نأ حلصت ال يتلا لاحلا لبقو نانورقم يأ عنص امو عناص

 500 .ًايئاق ناك اذإ يأ :امئاق : لاف

 يف لاكشإ ال ةحيحصلا تاياورلا هذه ىلعو كموق ةثادح الولو كموق ناثدح الولو رفكب دهع وئيدح
 نوك هظفل درجمب ملعي ام وهو [حيرصلا مسقلا دعب] ًاعقاو ربخلا نوكي نأ ةيناثلا ةلأسملا [و] كلذ

 رمع نم نيعلا حتفب [(مهنإ كرمعلإ» : وحن] مسقلا يف الإ لمعتسيال ظفللا كلذ نوكل ًامسقم هب قطانلا
 دمحم اي كتايحو يأ : ةايحلا هب آدارم مسقلا يف لمعتسا مث اليوط آنمز شاع اذإ ميملا رسكب لجرلا

 مض هعفر ةمالعو أدتبم رمع ءادتبالا مال ماللا هبارعإو . نوهمعي مهتركس يفل شيرق رافك يا : مهنإ

 فنصملا هردق فوذحم هربخو مسقلا يف حيرص وهو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ

 مسقلا نمو هدسم مسقلا باوج دسل بجوو هيلع كرمع ةلالدل فذح امنإو [يمسق كرمعل يأ] هلوقب
 ٌنلعفأل هللا دهع : وحن حيرصلا ريغ جرخف يمسق وأ ينيمي هللا نميأ يأ : ٌنلعفأل هللا نميأ حيرصلا
 هللا دهع : وحن هريغ يف لمعتسي ذإ مسقلل مزالم ريغ هللا دهع نأل هدعب ربخلا فذح بجي ال هنإف

 واوا ًاعقاو ربخللا نوكي نأ ةثلاثلا [و] هيلع مسقملا ركذب الإ مسقلا هنم مهفي الو هب ةافولا بحي

 عئاصو أدتبم لك هبارعإو [ عنص امو عناص لك : وحن] |دتبملا ىلع رخأ مسال ةفطاعلا يأ [ةيعملا

 لك ىلع ًافوطعم ًاردصم اهدعب ام كبست ةيردصم امو ةيعملا ىلع لاد فلعع فرح واولاو هيلإ فاضم

 يأ] فنصملا هلاق امك فوطعملا دعب ردقي فوذحم ربخلاو هتعنصو عناص لك ريدقتلاو ٠ عناص
 اذه لثمو . هماقم فوطعملا مايقل بجوو ةنراقملا ىلع ةيعملا واو ةلالدل فذح امنإو [نانورقم
 هژازجو لمع لك مهلوقك هب نورقم وه ام هيلع فوطعم ة ةركن ىلإ لك هيف فيضأ امم ههباش ام بيكرتلا

 تفطع ةبحاصملا ءاب نع ةبئان واولا ليقو « هتفرحو هتراجت يأ : هتعنصو لجر لكو هتميقو بوث لكو
 مل نإف عنص امب عناص لك لاثملا يف ريدقتلاو ىنعم |دتبملا نع ربخ اظفل فوطعم اهيلاتو طقف أظفل

 نأ ىلع آدامتعا هفذح زاج امهنارتقاب رابخإلا تدرأو ورمعو ديز تلق اذإ امك ةيعملا يف اصن واولا نكت
 نوكي نأ ةعبارلا [و] ةيعملا ىلع صيصنتلا مدعل هركذ زوجيو نارتقالا ىنعم كلذ نم مهفي عماسلا
 !دتبملا نع [ًاربخ نوكت نأ] دحاو ريغ هب ربع امك حصي ال يأ [حلصت ال يتلا لاحلا لبق ] آعقاو ربخلا
 لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو أدتبم يبرض هبارعإو [آمئاق آديز يب رض : وحن] اهلبق روكذملا
 فاضم وهو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهلظ نم عنم ءايلا

 فاضم وهو لوعقملا بصنيو لعافلا عفري هلعف لمع لمعي ردصم برضو هيلإ فاضم سفنلا ءايو
 يه ةفوذحملا ناك يف رتتسم ديز ىلع دئاع ريمض نم لاح ًامئاقو هب لوعفم ًاديزو هيلإ فاصم هلعافو

 قلعتم فرظ اذإو !دتبملا ربخ لصاحف [امئاق ناك اذإ] لصاح [يأ] كلذ ريدقتو هب قلعت امو ربخلاو
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 امك لصاح فذح مث ناك يف ريمضلا نم لاح امئاقو ديز ىلع دوعي ريمض اهلعافو ةمات ناكو لصاحب

 هيلع اهتلالدل فرظلا نع لاحلاب ينغتساف لاحلاو فرظلا يقبف ةماعلا فورظلا تاقلعتم فذحت

 فصو يبرض نأل آربخ اهلعج حصي ملو « ربخلا دسم تدسو لاحلا تمزتلاو اذإ وهو فرظلا فذحف

 ةصقان ناك لعج زوجي الو « مئاق يبرض لاقي الف « مايقلاب فصوي ال برضلاو « ىنعملا يف

 : ثيدحك واولاب ةنرتقم ةيربخلا ةلمجلا عقوم عقيو هريكنت مزتلم بوصنملا اذه نأل اهربخ بوصنملاو

 ًاربخ اهنوك عنتمملا لاحلا لبق ربخلا فذح نم ركذ ام مث « دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي ام برقأ ,

 لوعفم وأ هلعاف ىلإ فاضم ردصمب ردص امم هانعم يف ام هب قحلي لب بيكرتلا اذهب اصوصخم سيل

 ىلإ فاضم ليضفتلا لعفأ نم ردصملاب لوؤمب ردص وأ انسحم كمايق : ؛ وخل امهذح ا نم لاك لعب

 ام برقأ : وحن ةلمجو اتوتلم قيوسلا يبرش رثكأ : وحن ةدرقم لاح ردصملا كلذ دعب روكذم ردصم

 تحلص ولف « آدجاس ناك اذإ لصاح هبر نم دبعلا نوك برقأ يأ : دجاس وهو هبر نم دبعلا نوكي

 لاحلا عفر نيعتي لب ديدش آديز يبرض : وحن ربخلا فذح بجي مل !دتبملا نع اهب رابخإلل لاحلا

 . ربخلاب ىتؤي وأ ربخلا وه نوكيل
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 ربخلاو [دتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 أدتبملا عفري ام :لوألا : عاونأ ةثالث يهو ءءادتبالا خساونو خساونلا ىمستو

 بصني ام :يناثلاو ةبراقملا لاعفأو سيلب ةهبشملا فورحلاو اهتاوخأو ناك وهو ربخلا بصنيو

 ربخلاو أدتبملا بصني ام :ثلاثلاو . سنجلا يفنل يتلا الو اهتاوخأو نإ وهو ربخلا عفريو أدتبمل
 ا ا اهتاوخأو ناك امأف (لصف) .اهتاوخأو ّنظ وهو ًاعبمج

 ربخلاو أدتبملا ىلع ةلخادلا لماوعلا باب

 ديق ريغ نم ًاقلطم [خساونلا] لماوعلا هذه يأ [ىمستو] فورحو لاعفأ : نيبرض ىلع يهو

 لمع هنع عفرتف هيلع لخدت اهنأل هب صاصتحخالل !دتبملا ىلإ ةفاضإلاب ةديقم [ءادتبالا خساونو]
 . يونعم لماع ءادتبالاو  ةيظفل لماوع اهنأل هتخسن امنإو « عفرلا وهو خسنلا نم آذخأ هيف ءادتبالا
 اهخسن نأل ربخلا مكح ًاضيأ خسنت إدتبملا مكح خسنت امكو يونعملا نم ىوقأ يظفللا لماعلاو
 ربخلاو !دتبملا خساون هلوق ةوق يف ءادتبالا خساون هلوقف ربخلاو ادتبملا عفر وهو همكحل خسن ءادتبالل

 كلذ نأل عاونأ ةعبس اهل مهضعب دع كلذ يفاني الو ءارقتسالا كلذ ىلع ليلدلاو [عاونأ ةثالث يهو]
 هل ناك يذلا عفرلا ريغ [ًادتبملا عفري ام لوألا] فنصملا هركذ ام يفاني الف ةثالثلا عاونألا دارفأ رابتعاب

 ىمستو [اهتاوخأو ناك وهو] لاعفألا نم فنص نافنص عونلا اذهو !دتبملل ناك يذلا [ربخلا بصنيو]

 فورحلا] وهو « فورحلا نم فنص [و] اهبوصنم نع اهعوفرمب اهئافتكا مدعل ةصقانلا لاعفألا
 ةرثك عمج اهنأل زاجملا ليبس ىلع انه فورحلاب ربعو لمعلاو دوحجلاو يفنلا يف [سيلب ةهبشملا
 نم [و] فرحألا ىلوألا يهكافلا لاق اذلو فرحأ ةلقلا عمجو ةعبرأ اهنوكل ةلق عضوم عضوملاو

 عونلا [و] اهلعافل رمأ لوصح برق نع ءىبنت اهنأل كلذب تيمس [ةبراقملا لاعفأ] ىلوألا فنصلا
 ةزمهلا رسكب [نإ وهو] |دتبملا ربخل ناك يذلا عفرلا ريغ آعفر [ربخلا عفريو ًادتبملا بصني ام يناثلا]
 فالخب « لومشلا ليبس ىلع [سنجلا يفنل يتلا الو] اهلمع لمعت يتلا [اهتاوخأو] نونلا ديدشتو
 ربخلاو ًادتبملا بصني ام ثلاثلا] عونلا [و] سيل لمع لمعت اهنإف ةدحولا يفنو سنجلا يفنل ةلمتحملا

 اهقلعتل بولقلا لاعفأو نيقيلاو كشلا لاعفأ ىمستو « اهانعم مهفي امم [اهتاوخأو ّنظ وهو ًاعيمج
 . ةينطابلا ىوقلاب

 نوكي نأ لمعلا يف لصألاو « فورح يناثلا عونلا نأل هب ًادبو لوألا عونلا يف [لصف]
 امه لب ربخلاو ًادتبملا امهلصأ سيل هنإ ليق دق هيلوعفم نأ الإ ًالاعفأ ناك نإو ثلاثلا عونلاو . لاعفألل
 ىلع لعافلا ريدقت ىلع ةلالدلا يفو لمعلا يف اهتاهباشم يأ [اهتاوخأو ناك امأف] ىطعأ يلوعفمك
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 ىمسيو لوعفملاب ًاهيبشت ريخلا بصتتو اهمسا ىمسيو لعافلاب ًاهيبشت أدتبملا عفرت اهإف
 ناك وهو طرش ريغ نم لمعلا اذه لمعي ام :اهدحأ ماسقأ ةثالث ىلع لاعفألا هذهو ءاهرخ

 E ES تابو لظو ىحضأو حبصأو ىبسأو

 هركذ يذلاو . مهضعب هلاق ةصقان تيمس كلذلو « اهرابتعاب الإ لعافلا متي ال هيلإ بسنت ةفص
 ام [ًدتبملا عفرت اهنإف] ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ىلع ةدايز ىلع هبنأسو « العف رشع ةثالث اهنم فنصملا

 دمحلاك عوطقم تعنب هنع ربخملاك فذحلا الو مقأ مقي مل نم : وحن طرشلا ءامسأك ريدصتلا مزلي مل

TTهسفنب ةيئادتبالا الو نمؤملل ىبوط :  

 لعفلا لعافب يأ [لعافلاب اهيبشت] ةيئاجفلا اذإ بوحصمك هريغب وأ آديز الإ كلذ لوقي لجر لقأ .:
 ةمات تلمعتسا اذإف « ةصقان اهنوك لاح يف اذه آزاجم اهلعافو ةقيقح [اهمسا ىمسيو] اا

 نوكي ال نأ طرشب [ربخلا بصنتو] يتأيس امك ذئنيح اهل ربخ الو ةقيقح ةقيقح لعاف وهف رطملا ناك دق : وحن

 ماتلا لعفلا تهبشأ اهنأل هيلع لعفلا مهف مامت فقوت يف [لوعفملاب ًاهيبشت] ةيئاشنإ الو ةيبلط ةلمج

 ناك ينعي [لاعفألا هذهو] ازاجم ًالوعفمو ةقيقح [اهربخ ىمسيو] آرمع ديز برضك دحاول يدعتملا
 ريغ نم] ربخلا بصنو مسالا عفروه يذلا [لمعلا اذه لمعي ام اهدحأ : ماسقأ ةثالث ىلع] اهتاوخأو
 ىلع ةلادلا [ناك] لاعفأ ةينامث [وهو] ال مأ ةيفرظلا امل ةلص ةيفنم مأ ةتبثم تناك ءاوس لمعي لب [طرش
 ام يأ «اميحر ًاروفغ هللا ناك : وحن رارمتسالا عم امإ ٠ يضاملا نمزلا يف اهربخب اهمسا فاصتا

 ًائيش كلذ دعب ناك مث «ًاروكذم ئيش نكي ملط : وحن عاطقنالا عم وأ , كلذك لازي الو ًاروفغ لاز
 اهمسال اهربخ توبث ىلع ةلادلا [ىسمأو] ًارصبم ديز ناك : وحن امهل ةلمتحم نوكت دقو « ًاروكذم

 ىلإ ليللا فصن نم وهو احابص هل هتوبث ىلع ةلادلا [حبصأو] ليللا فصن ىلإ لاوزلا نموهو « ءاسم
 ةلادلا [لظو] لاوزلا ىلإ حمرك سمشلا عافترا دعب نموهو ىحض هل هتوبث ىلع ةلادلا [ىحضأو] لارزلا
 تقوسلاب صتخي ليقو « سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نعوهو ًاراهن هل هتوبث ىلع
 يتأت دقو لاوزلا ىلإ حابصلا نم ليقو . اهبورغ ىلإ سمشلا عولط نم كلذو لظ هيف سمشلل يذلا
 هل هتوبث ىلع ةلادلا [تابو] يضرلا هلاق ًالولظ لظي لظ اهفيرصتو «آهيفس هرمع نالف لظ وحن ماودلل

 لثنيح نوكت الف راص ىنعمب يتأت دق ةتسلا هذهو « ةتوتيب اهردصمو تابيو تيبي اهعراضمو اليل

 الو حابصلا ديفت ال ًاقلطم ربخلاب مسالا فاصتا ىلع ةلاد نوكت لب اهتاقوأب ةلمجلا نارتقال ةعوضوم

 لاقو «ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف « اثبنم ءابه تناكف» : وحن ةقباسلا اهتاقوأ نم امهريغ الو ءاسملا
 : رعاشلا

1۹١ 



 رويدلاو الا هن كرباف فج قرو مهنأك اوحبصأ مث

 : رعاشلا لاقو «ًادوسم ههجو لظ# : ىلاعت هلوقو

 رصحس ىوكأ ينا تیبا

 اهتارخاو ناک

 روبدلاو اصلا هب تولأف و کک ~۹

 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو
 ريكفت ىدهللو ًاموي فرشأ اذإ قئروخلا بر ركذتو
 ريدسلاو ًاضرعم رحبلاو كلميام ةرثكو هلام ةرس
 ريصت تامملا ىلإ ىتح ةططبغامو لاقفهبلق ىوعراف

 روبقلا كانه مهتراو ةمألاو حالفلا دعب مث

 روبدلاوابصلا هب تولأف فج قرو مهنأك اوحبصأ مث

 اوحبصأ لدب يور دقو لصفملا حرش قيلعت يف اهاور دهاشلا ليق تيور يتلا تايبألا ةعبرألا هذهو
 , ھا . اوراص

 ‹ سمشلا علطم عضوم يف بهت حير ابصلا ء انههو انهه هتقرف تولأ « سبي ىنعمب فج : ةغللا
 . اهلباقت روبدلاو

 مهتعامج تقرفو مايألا فورص مهتدابأ ةقباسلا تايبألا يف مهركذ نيذلا كولملا ءالؤه نأ : ىنعملا
 . حايرلا يديأ هتقرفف سبي رجش قرو مهنأك اوراصف

 ديكوت فرح نأكو . اهمسا ةعامجلا واوو صقان ضام لعف اوحبصأ « فطع فرح مث : بارعإلا
 ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف فج « اهربخ قروو « اهمسا ءاهلاو بصنو
 راج هب « ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف تولأ ةفطاع ءافلا تولأف « قرول ةفص عفر لحم يف ةلمجلاو قرولا
 . ابصلا ىلع فوطعم روبدلاو . تولأ لعاف ابصلا . هلوعفم بصن لحم يف تولأب قلعتم رورجمو

 . فرصتب ها . اوراص ىنعمي ءاج ثيح [اوحبصأ] : هلوق هيف دهاشلا
 رسخت قوتا ىكلابك تيبأ ه6

 )١( ص / ۷ ج شيعي نبال لصفملا حرش شماه رظنا ٠١١

 ) )1ط « 755 ص لصفملا تايبأ حرش يف لضفملا : يناسعنلا سارفلا نبا نيدلا ردب دمحم ۲ .
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N DE TS NIS TD وحن سیلو راصو: 

 ديز راص : وحن ةفص ىلإ ةفص نم اهمسا لاقتنا ىلع ةلادلا [راصو] ةقرحلا ةدش نم ريصأ يأ

 يفو يضاملا ىلع ال دوجولا نامز ىلع لدتو ًافزخ نيطلا راص : وحن ةقيقح ىلإ ةقيقح نم وأ ًاهيقف
 يقبو لوحتو دتراو نيتلمهملا ءارلاو ءاحلاب روحي راحو دعقو لاحتساو داعو عجرو نضأ راص ىنعم

 وأ املاع دغا و E ًاصامخ ودغت » : ثيدحك حارو ادغو ة ةزمهلا دمب لآو

 لبقتسملاو يضاملا يفو ًاقلطم لاحلا يف لاح مسالا نع ربخلا يفن ىلع ةلادلا [سيلو] « ًاملعتم

 يفنل كلذ نإف «مهنع افورصم سيل مهيتأي موي الأ :ىلاعت هلوقك كلذ ىلع ةلادلا ةنيرقلا دوجو دنع
 : وحن] : لاقف ةقباسلا لاعفألا ةلثمأ ضعب فنصُملا ركذ مث « لبقتسملا يف مهنع باذعلا فرص

 : هردصو : 0 2 حرش يف امك ىوطأ ىركأ لدب ىوريو . تيب زجع ع

0 

 . دحأ ىلإ عماوجلا عمج سالو فلؤملا هسي ملو

 ا

 ىلع بوصنم نامز فرظ لك املك « انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف نجا : : بارعإلا
 « ثينأتلل ءاتلاو لوهجملل ينبم ضام لعق ركذ تركذ « نامز لك يأ فوذحم نامزلاو ةيردصم [ام]و ةيفرظلا

 ةفوصوم ةركن [ام] نوك ىلع رجلا اهلحم وأ ةلص اهنوكل بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو لعاف بئان بيلك

 هيف رتتسم همساو ريصي ىنعمب عراضم لعف تيبأ ‹ هيف تيبأ تقو لك هريدقت فوذحم دئاعلاو تقولا هانعم

 لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو هيبشت فرح نأك يننأك « انأ هريدقت ًابوجو

 قلعتم رورجمو راج رمجب « انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ىوكأ « نأك مسا بصن لحم يف

 بصن لحم يف هربخو همساو نأك ةلمجو نأك ربخ عفر لحم يف قلعتملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو ىوكأب

 . تیبا ربخ

 . ريصي ىنعمب ءاج ثيح [تيبأ] : هلوق هيف دهاشلا

 هب هيلع لدتسا ام نسحأ نم هدنعوهو راص ىنعمب تاب ءيجم ىلع هب دهشتسا : عماوللا رردلا يف لاق

 . (هفورحب ها . EAE REL نايح وبأ لاق

 . 4 ص / ١ ج يطويسلا ركب يبأ نب نمحرلا دبعل امهالك عماوجلا عمج حرش عماوهلا عمه (1)
 . تسفوألاب ۲ ط ۸٤ ص (۲)
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 ههجو لظإب «ءاوس اوسيل» «أناوخإ هتمعنب متحبصأف» امیحر ًاروفغ هللا ناكر

 e Ao يفن مدقتي نأ طرشب لمعلا اذه لمعي ام : : يناثلاو ,كًادوسم

 عوفرم اهمسا هللا را بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك هبارعإو [مًاميحر آروفغ هللا ناكوإ
 عبات تعنلاو تعن ًاميحر هريخآ حتف هبصن ةمالعو اهربخ آروفغ هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو اهب

 امكرارغتسالاو ماوذلا لاكلا اذه لقت يف ناو رحنا حق هيصن ةمالعو هن يف هعبت بارع ] يف توعتملل

 ًاعيمس هللا ناكو «اريبخ نولمعت امي هللا ناكو) : وحن ىلاعت هللا تافص عيمج يف اذكهو مدقت

 نب عفان هلأس نيح سابع نبا كلذ وحنب باجأ امك ناك هيلع ام ىلع نآلا وهو كلذك ناك يأ 4ريصب

 عفرت صقان ضام لعف حبصأ هبارعإو [هًناوخإ هتمعتب متحبصأن»] جراوخلا سأر قرزألا
 راج هتمعنب عمجلا ةمالع ميملاو اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ربخلا بصنتو مسالا

 اناوخإ مترص يأ حبصأ ربخ ًاتاوخإ عبصأب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو رورجمو
 ىسمأ لاثمو ةيببسلل وأ ةسبالملل هيف ءابلا نوك يف فالخلا ىلع هتمعن ببسب وأ ىلاعت هتمعنب نيسبلتم

 ًايلصم ديز تاب : وحن تابو هللا لوسر دمحم ىحضأ : وحن ىحضأ لاثمو اهيقف ديز ىسمأ : وحن

 ضام لعف سيل لعافو لعف اوسيل هبارعإو [(ءاوس اوسيل#] :وحن سيلو ًاقيربإ نيطلا راص : وحن راصو

 هبصن ةمالعو اهربخ ءاوس اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان
 اهمسا هجو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف لظ هبارعإو [4ًادوسم ههجو لظط]هرخآ حتف
 يا يهو هرخآ و هيصن ةمالعو اهب برم اهيربخ دونم ةفاضإلاب رج لكم يف: ليفتم ی ءاهلاو
 مسالا عفر يأ [لمعلا اذه لمعي ام] ةثالثلا ماسقألا نم [يناثلاو] مدقت امك راض ىنعمب ةيآلا هذه

 : هلوقك يفنلل عوضوم لعف وأ مسا وأ فرحب [يفن] هيلع [مدقتي نأ طرشب] ربخلا بصنو
 عونق لقم ةقع يذ لك زازتعاو ىنغ اذ كفني سيل

 عونق لقم ةفع يذ لك زازتعاو ىئغف اذ كفني سيل ٩١

 . فيفخلا نم تيبلا

 مضب لقملا « لحي ال امع فكلا ةفعلاو ةفع بحاص يأ ةفع اذ ءرقفلا دض آنزو ىلإك ىنغ : ةغللا
 لثملا يفو دادضألا نموهو مسقلاب ىضرلاو للذتلاو لاؤسلا مضلاب عونق « ليلقلا ىنعمب ماللا ديدشتو فاقلا

 . 22ماحصلا راتخم يف امك عوضخلا رقفلا رشو عونقلا ىنغلا ريخ

 . ًازيزعو ًاينغ ةعانقو لالقإو فافع يذ لك لزي مل : ىنعملا

 )١( ص 2017 .
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 e 0 e an لاز وهو ءاعد وأ يبن وأ
 سلس سس

 ليطه لاق ًاتفت ال يأ «4فسوي ركذتؤتفت هللات# : وحن ىنعم داريو أظفل يفنلا فرح فذحي دقو
 وأ يهن وأ] ها ةمات الإ نكت مل ماهفتسالاو يهنلا نم هانعم يف امو يأ يفنلا نع اهلك تدرجت نإف
 فاشترالا يف ديقو يفن هكرتو لعفلا كرت امهب بولطملا نإ ثيح نم يفنلا ىنعم يف امهنأل [ءاعد
 [وهو] ها هفالخ راتخملاو ءاعدلا يف نل لامعتسا مدع ىلع ينبم وهو ماصعلا لاق ةصاخ الب ءاعدلا
 لب لمعلا اذه لمعي ال هنإف لوحتي ىنعمب لوزي يضام لاز امأ رمتسي ىنعمب لازي يضام [لاز] ةعبرأ
 : هلوقك دعتم ريغ رصاق لعف وه

 دق نأكوانلاحرب لزت امل انباكر نأ ريغ لحرتلا فْزأ

 « كفني مسا لكو . اهربخ خلا كفني ةلمجو نأشلا ريمض اهمسا ةلماع امإو ةلمهم امإ سيل : بارعإلا
 ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم ىنغو فاضم اذو ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم ًآمدقم هربخ ىنغ اذ
 فاضم لکو كفني مسا يذ لك « ىنغ اذ ىلع فوطعم زازتعاو < نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا فلالا ىلع
 ةفص عونق « ةفص لقم ء هيلإ فاضم ةفعو فاضم يذو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم يذو
 مضب لقملاو امدقم هربخو ءادتبالا ىلع عونق عفرب عونق لقم نايحوبأ طبضو . ةيفصولا ىلع نارورجسم ىرخأ
 حصألاو ةفع يذ لك هلوق يف كفنيو سيل عزانت ليقو رجلا ءاب هيلع تلحند ليلقلا ىنعمب ماللا ديدشتو فاقلا
 . فرصت ها . هبرقل يناثلا لامعإ

 ١ . سيل وهو يفنلل عوضوم لعف كفني ىلع مدقت ثيح كفني سيل : هلوق هيف دهاشلا
 دق نأكو انلاخرب لزتامل انباكر نأ ريغ لحرتلا فزا -۲

 رعاش ةيواعم نب دايز همساو اهرسكو ةمجعملا لاذلا مضب ينايبذلا ةغبانلل وهو . لماكلا نم تيبلا
 لقي مل هنأل ةغبانلا يمسو ناكمب هدنع ناكو همدانيو ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا سلاجي نمم ناك قلفم
 . ةغبانلا يمسف ربك ام دعب رعشلاب مهيلع غبن دقو الإ مهأجفي ملف هموق داسو الجر راص ىتح ارعش

 : اهعلطمو نامعنلا ةأرما ةدرجتملا يف اهلاق ةيلاد ةديصق نم دهاشلا تيبو
 دوزم ريغو داز اذ نالجع | يدتفم وأ حئار ةيملآنم
 يتلا مهلبإ يه انباكر . رايدلا ةقراقم ليحرلاو لحرتلا هانعمو هنزوب دقأ ىوريو برقو اند فزأ : ةغللا

 . هقوف بكريل لبإلا ىلع عضو ام وهو لحر عمج لاحرلا انلاحر « قرافت لزت « اهنوبكري
 قرافت مل ةفقاو لزت ال اهيلع لحرنس يتلا لبإلا نكلو رايدلا ةقرافمو ليحرلا تقو اند لوقي : ىنعملا

 . ةدعم ةأيهم اهنأل تقراف دق يتلاك يهو انرايد

 )١( ج ينومشألا ىلع ينيعلا عم نابصلا ةيشاح ١ ص ۲۲۸-۲۲۷ .
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 E O فعل د دالك هد لينا تطال < كاكاع

 لاز اذكو القتنتو الوحتت يأ «الوزت نأ ضرألاو تاومسلا كسمي هللا نإ : ىلاعت هلوقو
 هزعم نم هنأض ديز لاز : وحن دحاول دعتم لعف وه لب لمعلا اذه لمعي ال هنأل زيمتي ىنعمب ليزي يضام
 امهيف أءوتفو أتف حتفي حتفك نيتحتفب اتفو عمسي عمسك زمه مث رسكف حتفب [ءیتفو] هنم هزيم يأ
 ءىتفو حربك يهو [كفناو] برش نزوب ءارلا رسكب [حربو] ةيميمت ةغل يهو جرخاك اتفا هيف لاقيو
 لاعفألا هذه نم ناك ام نأ : كلام نبال ةيفاكلا حرش يفو مارو ءينو اهفداريو قافتاب لاز ىنعمب
 ها سيل ىتح فان لكب يفن عراضملا ظفلب ناك امو . نإ وأ الوأ امب يفن يضاملا ظفلب ةعبرألا

 هعفر ةمالعو عراضم لعف نولازي ةيفان الو فطع فرحواولا هبارعإو [4نيفلتخم نولازي الو# : وحل]

 واولاو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك تاوخأ نم لاز نم فرصتم ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث
 ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو اهربخ نيفلتخم اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض
 ةدحاو ةمأ سانلا لعجل كبر ءاشولو» : هلبق هلوق يف سانلا ىلع دوعي نولازي يف ريمضلاو ملاس
 ىلع لكلا لعجي مل نكلو يأ : مالسإلا نيدوهو دحاو نيد لهأ مهلك سانلا لعجل هللا ءاش ول يأ

 يدوهيلا مهنمف ىتش نايدأ ىلع نيدلا يف يأ «نيفلتخم نولازي الو» لعجلا كلذ هتئيشم 2 ثم مدعل كلذ

 باكر « بصنو هن نأ , ءانثتسإلا ىلع بوصنم ريغ «لعاف لحرتلا ضام لعف فزأ :بارعإلا
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو املب موزجم عراضم لعف لزت ةمزاج ةيفان امل ؛ « هيلإ فاضم انو فاضم باكرو نأ مسا
 ليوأت يف اهربخو اهمسا عم نأو نأ ربخ عفر لحم يف هلعافو لزت نم ةلمجلاو باكرلا ىلإ دوعي يه هريدقت
 3 هيلإ فاضم ملكتملا ريمضو فاضم لاحرو لزتب قلعتم رورجمو راج انلاحرب 2 هيلإ ريغ ةفاضإب رورجم ردصم
 ء نأشلاو لاحلا يأ هنأكو ريدقتلاو فوذحم نأش ريمض همساو بصنو هيبشت فرح نأك فطع فرح واولا نأكو
 ءاتلاو تقراف ىنعم مات ضام لعف فوذحملا تلازو تلاز دق هنأكو لصألاو هلوخدم فذح دقو قيقحت فرح دق
 . نأك ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو انباكر ىلإ دوعي يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ثيناتلل
 , "9فرصتب ها

 نأك نيب لصفو ةيلعف ةلمج اهربخب نايتإلاو اهمسا فذحو نأك يهو ةاحنلل دهاوش ةدع تيبلا اذه يفف
 . هيلع لخدت يذلا لعفلا فذحو دقب اهربخو

 ريغ نيرصاق رعاشلا اهلمعتسا ثيح ًاضيأ ةفوذحملا لازو . لزت امل هلوق انه اهنم حراشلا دهاش لحمو
 . ةصقانلا ناك لمع ةلماعلا رمتسي ىنعمب لازي ضام ال لوحتي ىنعمب لوزي يضام امهنأل نيصقان

 )١( ص ىدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس : نيدلا ييحم دمحم ۲۲۲ .
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 :رعاشلا لوقو (نيفكاع هيلع حربن نل»
 نيبم لالض هلايسئف ث وملا ركاذ لازت الو رمش حاص

 ًريثك افالتخخا هيف هلهأ فلتخا دق نايدألا هذه نم نيد لكو ملسملاو كرشملاو يسوجملاو ينارصنلاو

 ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف حرب بصنو يفن فرح نل هبارعإو [(نيفكاع هيلع حربن نلإل]

 ًابوجو اهيف رتتسم اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك تاوخأ نم حرب نم فرصتم هرخآ حتف هبصن
 عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهربخ نيفكاع رورجمو راج هيلع نحن هريدقت

 ةدابع نع مهاهن نيح مالسلا هيلع نوره هب اوبطاخ ىسوم موق نم ردص مالكلا اذهو ملاس ركذم

 هيلع حربن نل»] : مهلوقب هوباجأف يرمأ اوعيطأو ينوعبتاف نمحرلا مكبر نإ : مهل لاقو لجعلا
 عوجر اولعج ىسوم انيلإ عجري ىتح لجعلل نيدباع لازن نل يأ ىسوم انيلإ عجري ىتح [4 نيفكاع
 : رعاشلا لوقو . فيوستلاو ليلعتلا ليبس ىلع مهفوكعل ةياغ ىسوم

 نيسبسم لالضهنايسنف د وملاركاذلزنالو رمش حاص
 اي هانعم حاص اي ءادنلا يف مهلوق حاحصلا يف يرهوجلا لاق حاص ةغللا . فيفخلا نم وه

 ميملا رسكب رمشو آمحنرم برعلا نم عمس هنأل هدحو اذه يف الإ فاضملا ميخرت زوجي الو يبحاص
 ركذلا نم ركاذو لازي لاز نم يهن لزت الو توملل دادعتسالا انه هب دارملاو « ريمشتلا نم رما ةددشملا

 نسيسبسم لالسض هلايستف ت وملا ركاذ لزت الو رمش حاص ب

 . حراشلا هيلع ملكت دقو نئاملا دهاوش نموهو . فيفخلا نم تيبلا

 يه لزت الو « توملل دادعتسالا انه هب دارملاو ريمشتلا نم رمأ رمش « يبحاص اي هانعم حاص : ةغللا
 . دسجلا حورلا ةقرافم دنع ىلاعت هللا هقلخيي يدوجو رمأ توملا « نايسنلا دض ركذلا نم ركاذ « لازي لاز نم
 لاوزلا انه هب دارملاو ةبيغلا لصألا ىف لالضلاو « ةظفاحلا ةوقلا نع لوزي ثيحب ءيشلا نع لوهذلا نايسنلا
 . فشكلا يأ نيب ىلعمب مزاللا نابأ نم نيبم « اهيلإ ءادتهالا مدعو قحلا قيرط نع

 . رهاظ لالض هنايسن نأل هركذ سنت الو توملل دعتساو يبحاص اي دهتجا : ىنعملا

 ىدانملا طرش نال ةفص وه لب ملعب سيل هنال سايق ريغ ىلع بحاص مخرم ىدانم حاص : بارعإلا

 مضلا ىلعو رظتني نم ةغل ىلع رسكلا ىلع ينبم بكرم ريغ هنوكو فرحأ ةثالث ىلع ةدايزلاو هتيملع محخرملا
 ةمزاج ةيئاعد ال ةفطاع واولا لزت الو « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف رمش « رظتني ال نم ةغل ىلع

 توملا « اهربخت ركاذ « تنأ هريدقت آبوجو اهيف رتتسم اهمساو لاز نم فرصتم اهب موزجم عراضم لعف لزتو
 . ةفص نيبم « هربخ لالض ء هيلإ فاضم ريمض ءاهلاو أدتبم نايسن « ةيليلعت ءاقلا هنايسنف « هيلإ فاضم

 . يهنلا وهو يفنلا هبش لزت ىلع مدقت ثيح لزت الو : هلوق هيف دهاشلا

۰۲ 



 a رطقلا كئاعرجب ًالبنم لاز الو :هلوقو

 « دسجلا حورلا ةقرافم دنع ىلاعت هللا هقلخي يدوجو رمأ توملاو « نايسنلا دض اهرسكو لاذلا مضب
 ثيحب ءيشلا نع لوهذلا نايسنلاو ء ةايحلا هناش نم امع ةايحلا مدع ليقو < ةايحلا داضي ضرع ليقو

 : لاقي ةبيغلا لصألا يف لالضلاو . دمع ولو ءيشلا كرت درجم ىلع قلطيو ةظفاحلا ةوقلا نع لوزي

 اهيلإ ءادتهالا مدعو قحلا قيرط نع لاوزلا انه هب دارملاو « رثأ هل رهظي ملو باغ ىنعمب ريعبلا لض
 ريغ ىلع بحاص محرم ىدانم حاص بارعإلا . رهظو فشكنا يأ نيبت ىنعمب مزاللا نابأ نم نيبمو

 ىلع ينبم رمأ لعف رمش رظتني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلعو رظتني نم ةغل ىلع رسكلا ىلع ينبم سايق
 الب موزجم عراضم لعف لزتو ةيهان ال فطع فرح واولاو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا

 اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك تاوحلا نم لاز نم فرصتم هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهانلا

 ةيليلعت ءافلاو هيلإ فاضم توملاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهربخ ركاذ تنا هريدقت ًابوجو اهيف رئتسم
 توملل دعتساو يبحاص اي دهتجا ىنعملاو . ةفص نيبم ربح لالضو هيلإ فاضم ءاهلاو ادتبم نايسنو

 وهو يفنلا هبش لزت ىلع مدقت ثيح لزت الو هلوق يف دهاشلاو رهاظ لالض هنايسن نأل هركذ سنت الو
 : هردصو ليوطلا نموه [رطقلا كتاعرجب ًالهنم لاز الو : هلوقو] يهنلا

 البلا ىلع يم راداي يملسااي الا

 : اهنمو « اهلوأ وه ةليوط ةديصق نم وهو

 رزن الو ءارسه ال يشاوحلا ميخر قطنمو رسيرسحلا لشم رشب اهل

 رمخلا لعفتام بابلألاب نالوعف اتلاكنانوك هللا لاق نانيعو

 رطقلا كتاعرجب ًالسهنم لاز الو البلا ىلع يم راد اسي يملسأ اي الأ - 54
 رزن الو ءاره ال يشاوحلا ميخر قطنمو رسيرحلا لثم رشي اهل

 رمخلا لعفت ام بابلألاب نالوعن اتناكفانوك هللا لاق نانيعو

 ةيم هتبحاص يف ةبقع ينب ناليغ ةمرلا وذ اهلئاق ةليوط ةديصق نم يهو . ليوطلا نم تايبألا هذه

 : اهعلطمو

 رطقلا كتاعرجب الهنم لاز الو البلا ىلع يم راد اي يملسا اي الأ

 : اهعلطم دعبو . نتاملا دهاوش نم وهو
 ردك ةّيفيص لايذأل اهبرجت ةرفقبواثربغ ينوكت مل نإو
 ليق امك ةيم ميخرت سيلو ةأرما مسا ّيمو ٠ بويعلا نم ةءاربلا يهو ةمالسلا نم رمأ لعف يملسا : ةغللا
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 ء ةدشب لئاسلاو بكسنملا ماللا ديدشتو نونلا نوكسو ميملا مضب لهنملاو « ءانفلاو لالحمضالا هانعم

 ميخر ابألا بلتجي يذلا مالكلا وه قطنم « دلج رشب « رطملا رطقلا اثيش تبنت ال ةيوتسم ةلمر دملاب ءاعرجلاو

 ةئزب ءاره « بذع قيقر هلك اهئيدح نأ دارملاو ةيشاح عمج وهو فارطألاو بناوجلا ي يشاوحلا قيقر ؛ لهس

 ماعوأ بنعلا ريصع نم ركسأ اموه رمخلا <« لقعلا وهو بل عمج بابلألا ليلق رزن « لوضف وذ ريثك يأ بارغ

 . ةرمخلاك

 يتلا لامرلا ريصت ىتح اهتحاسب رطملا لوزن مودي نأو نامزلا رم ىلع ةمالسلاب ةيم رادل ءاعدلا : ىنعملا

 اهمالك يف رثكت ال قيقر اهثيدحو بذع اهمالك نأبو هتسمالمو دلجلا ةموعنب اهفصيو ةبصخ ةرضح ايش تبنت ال
 يوذ ناركست نينيع اهل نأو ةدايز ىلإ ىنعملا مهفت يف جاتحي ىتح ًاباضقا هل هبضتقت الو هلمت ىتح اهعماسل
 . ًابارعإو ىنعمو ةغل لوألا تيبلا ىلع حراشلا ملكت دقو . اهبراش رمخلا ركست امك امهنسح لامك نم لوقعلا

 تلخد اذإ اي نأ ةدعاقلا وه امك. هذهاي يأ فوذحم ىدانملاو ءادن فرح اي « حاتفتسا ةادأ الأ : هبارعإو
 . ها . فوذحم ىدانملاو ءادنلل تناك ةيمسإلا ةلمجلاو فرحلاو لعفلاك ىداني ال ءيش ىلع

 راد ءادن فرح اي « هلعاف ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ينبم ءاعدلا هانعمو رمأ لعف يملسا

 فرصتي ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم يمو ةحتفلاب بوصنم ىدانم

 « يملسإب قلعتم رورجمو راج البلا ىلع « فرصنم هنأ ىلع ةرهاظ ةرسكب مهضعب هبرعأو . ثينأتلاو ةيملعلل
 oT « ًامدقم لاز ربخ ااهنم « ناك لمع لمعي ضام لعف لاز ةيئاعد الو ةفطاع واولا لاز الو

 لوعفم مسا الهنمو هيلإ فاضم ةبطاخملا ريمض فاكلاو فاضم ءاعرجو الهنمب قلعتم رورجمو راج ءاعرجب
 ىلع دئاع وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري لعفلا لمع لمعي

 ريرحلاو رشبل ةفص لثم « رحم أدتبم رشب « مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج اهل ")ها . رطقلا
 ناث تعن ءاره « ةيفان ال < هيلإ فاضم يشاوحلا . قطنمل ةفص ميخر « رشب ىلع فوطعم قطنمو هيلإ فاضم
 لاق ٠ ىنئم هنأل فلألاب عوفرم رشب ىلع فوطعم نانيع . ©7فرصتب ها ءاره ىلع فوطعم رزن الو « قطنمل

 همسا ةينثتلا فلأو ةصقانلا ناك نم فرصتم نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف انوك « لعاف هللا ضام لعف

 نأو فطعلل ءافلا نأ قيقحتلاو ماشه نبا لاقو فانئتسالل ءافلا اتناكف « لوقلا لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو
 . فطعلاب دمتعملا سيل لعفلا نأ اونيبيل وه ةملك نويوحنلا ردقي امنإو لعفلا ال ةلمجلا فطعلاب دمتعملا
 ربخو لوألا اوك هلوقل ربح ()نالرعف . همسا ةينثتلا فلأو ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف ناك اتناك 0ها

 )١( ج سرماق ٤ . حراشلا بارعإ (۲) . 119 ص .

 ) )1ص ۲ ج ليقع نبا حرش قيقحتب ليلجلا ةحنم : نيدلا ييحم دمحم ۲۸۷ .

 ج بيبللا ىنغم (؛) ١ / 1۱۹۸ .

 ) 3ینبو بعك نب ثراحللا ينبو ةناثك ةخل يهو ارجو ًابصنو اعفر اقلطم فلألا ىنثملا مزلب نم ةغل ىلعألاب بوصتم

 رعاشلا لوقو «نارحاسل ناذه نإ : ىلاعت هلوق هيلع جرخو ةعيبر نم نوطيو ميجه ينبو ربنعلا : ٠
 ةئعط هانذأ نيب انه دوزت



 مما هاف م م فار رم ماها اياه ماما ه ةرافعع هيا قاو نان دم هوفاع اه م وناو هي ا فاوق اه راه نام هاو هر اهاو اواو وع .اعاوو ه ةءافاقأو

 يمو ٠ نزولل ةزمهلا جردب ًارقيو بويعلا نم ةءاربلا يهو ةمالسلا نم رمأ لعف يملسا : ةغللا

 كملس يأ نم ىنعمب ليقو كئالب عم يملسا يأ ةبحاصملل ىلعو لبق امك ةيم ميخرت سيلو ةأرما مسا
 « ساردنالاو ءانفلاو لالحمضالا هانعمو « بعتك يلب ردصم رصقلابو ءابلا رسكب ىلبلا نم هللا
 ثينأت دملاب ءاعرجلاو « ةدشب لئاسلاو بكسن.لا ماللا ديدشتو نونلا نوكسو ميملا مضب لهنملاو

 ءادن فرح ايو حاتفتسا فرح الأ بارعإلا . رطملا رطقلاو « ًائيش تبنت ال ةيوتسم ةلمر عرجألا

 اي الأ : وحن لعفلاك ىداني ال ءیش ىلع تلعخد اذإ اي نأ ةدعاقلا وه اک هذه اي يأ فوذحم ىدانملاو
 : رعاشلا لوق وخت ةيمسإلا ةلمجلاو + 6 ماهعم تنك يتبل اي + وحن فرحلاو اودجيسا

 راج نم ناعمس ىلع نيحلاصلاو مهلك ماوقألاو هللا ةنعلاي

 ربخ فذحف كلذك اتناكف نيلوعف انوك هانعم(١)ةيوحنلا دصاقملا يف لاق فوذحم اتناكف هلوق وه يذلا يناثلا
 « لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي ةغلابملا ةلثمأ نم نالوعفو ها . نيلوعف ىوريو يناثلا

 هلعافو عراضم لعف رمخلا لعفت . نالوعفل لوعفم لوصوم مسا ام « نالوعفب قلعتم رورجمو راج بابلألاب
 ةيردصم ام وأ رمخلا هلعفت يذلا هريدقت فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو
 . رمخلا لعف لثم هريدقت فوذحم ردصم ةفص ىلإ اهلوحخدم عم ةفاضم

 تايبألا يف ةاحنللو . ءاعدلا وهو ىفنلا هبش لاز ىلع مدقت ثيح [الهنم لاز الو] : هلوق هيف دهاشلا
 تبيبلا اذه لثم يف نسحي الو ردقملا رمألا لعف لبق ىدانملا فذح ثبح يملسا اي هلو لوألا نارتخآ نادهاش

 . ديكوت ريغل دحاو ىنعمب نافرح ىلاوتي ال هنأ ةررقملا مهدعاوق نمو هيبنت فرح اي لعجت نأ

 نأ ىلع لدي كلذو ةقرلا ىنعم يف ميخر ةملك لمعتسا ثيح يشاوحلا ميخر هلوق يناثلا دهاشلاو
 . (7فرصتب ها . توصلا قيقرت ةغللا يف ميححرتلا

 راج نم ناعمس ىلع نيحلاصلاو مهلك ماوقألاو هللا ةنعل اي هد

 . لئاق اهل فرعي مل يتلا 2)باتكلا دهاوش نم تيبلا

 نمو ناورمو ناطحقك وهف حتف نمف سايق امهالكو اهرسكو نيسلا حتفب ىوري لجر مسا ناعمس : ةغللا

 . آراج هنوك ةهج نم ناعمس ىلع نيحلاصلاو ماوقألاو هللا ةنعل موق اي : ىنعملا

 ماوقألاو « هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو ًادتبم ةنعل « موق اي يأ فوذحم ىدانملاو ءادن فرح اي : بارعإلا
 = ةماقإو فاضم فذح ىلع عفرلاف رجلاو عفرلاب ىوري نيحلاصلا . ديكات مهلك « ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم

 )١( ص / ؟ ج بدالا ةنازخ شماهب . ةيفلألا حورش دهاوش حرش يف 1١١ .

 ) )۲هيوبيس باتك يأ (1) " . 14 ط ۲۸۷ ص / 4 ج ليقع نبا حرش ىلع ليلجلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم .
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 :وحن ماد وهو ةيفرظلا ةيردصملا ام هيلع مدقتي نأ طرشب لمعلا اذه لمعي ام :ثلاثلاو

 EAE SE ردقت اهنأل ةيردصم هذه ام تيمسو «أيح تمد ام

 ءاعدلا هانعمو رمأ لعف يملسا سوماقلا يف هلاق فوذحم ىدانملاو ءادنلل تناك أدتبم ةنعل مضب

 ىدانم راد ءادن فرح اي لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثئؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ينبم

 هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو هيلإ فاضم يمو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو فاضم

 البلا ىلعو فرصنم هنأ ىلع هرخآ يف ةرهاظ ةرسكب مب ضعب هبرعأو , ثينأتلاو ةيملعلل فرصتي ال مسا

 الو روصقم مسا هثأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هيف رجلا ةمالعو رورجمو راج

 يهكافلا هلاق امك ارخؤم اهمسا رطقلاو آمدقم اهربخ الهنم ناك لمع لمعي ضام لعف لاز ةيئاعد

 عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم مسا الهنمو هيلإ فاضم فاكلاو الهنمب قلعتم رورجمو راج كئاعرجبو

 ىنعملاو رطقلا ىلع دئاع وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفملا بصنيو لعافلا بئان
 ةمالسلاب اهل ءاعد وهف نم ىنعمب ىلع تناك اذإو تيلب دقاهنوك عم بويعلا نم ةمالسلاب يم رادل ءاعدلا

 لامرلا نم اهفنتكا ام تأ اهئاعرج يف ابكسنم رطملا رارمتساب اهل ءاعدو اهيلبت يتلا رهدلا فورص نم

 ءاعدلا وهو يفنلا هبش لاز ىلع مدقت ثيح لاز الو هلوق يف دهاشلاو « ةبطر ةبصخ ريصت ىتح

 هيلع مدقتي نأ طرشب | ربخلا بصنو مسالا عفر وه يذلا [لمعلا اذه لمعي ام] ماسقألا نم [ثلاثلاو]

 [وحن | اهلعافل اهربخ توبث ةدامب رمأ تيقوتل يهو [ماد وهو] اهل ةلص نوكتو [ةيفرظلا ةيردصملا ام
 لعفلا كبست ةيفرط ةيردصم ام هبارعإو[ (ايح تمدامظ]#ةاكزلاو ةالصلاب يناصواو» : ىلاعت هلوق

 يف لستم ريمض ءاتلاو رخلا بصنتو مسالا عفرت ناك لمع لمعت ضام لعف ماد تمد ًاردصم اهدعب

 هل لاقبو اه.اعب يذلا لعفلا عم | ردقت اهنأل ةيردصم هذه ام تيمسو] اهربخ آيح اهمسا مفر لحم

 ىنعملا يف لعاف هال ةلالجلا لطفل لحم ىلع فطعلا ىلع وأ نيحلاصلا ةئعلو هللا ةئعلو هريدقت هماقم فاضملا
 ادإ ما لاب فطاعملا نأ الإ آضنأ ىنعملا ىف العاق ناك نإو هنأل ينيعلا هركذ امك ماوقألا لحم ىلع فطعلاب ال

 ق لحم يف راج نم ةلوقو ىباسلا ادنيملا ري عفر عصوم يف ناعمس ىلعو « لوألا ىلع فطعلاف تر ركت

 . ةلمجلل زييمت هنا ىلع

 اوءاصساانالا وست لعقلا_» ىدانب ال ءىش ىلع لحد اذإ ءادنلا فرح نأل ىدانملا فذح هيف دهاشلا
 نأل يدانملا فذحيف اه هب دهشتسملا تببلا يف امك هيمسإلا ةلمجلاو مهعم تنك ينتيل اي : وحن فرحلاو

 . فرصنب ها . ةفاضم اهنأل اهبصنل ةادانم تناك ول ذإ ةادانم تسيل ةنعللا

 )١( ط . 8 ص لصفملا تابيأ حرش ىلع لضفملا ۲
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 هذه ريخ يف زوجيو «ةدملا وهو فرظلا نع اهتباينل ةيفرظ تيمسو «ماودلا وهو ردصملاب

 OE (نينمؤلا رصن هيلع اقح ناكوإ :وحن اهمسا نيبو اهنيب طسوت نأ لاعفألا
 :رعاشلا لوقو

 لوهجو اع ءاوس سيلف  مهنعو انع سائلا تلهج نإ يلس

 يق ديسلا لاق اذكو ها ةلصلا وه امنإ ردصملاب ردقي يذلا نأ يدنعو يناونشلا لاق [ردصملاب] اهتلص
 وهو] اهيلإ ريدقتلا دئسأ ةيردصملا ام ةطساوب وه امنإ ردصملاب هريدقت ناك امل نكل : تلق ةيفاكلا حرش

 اهتلص عم يأ [اهتباينل] ةيفرظو تقولا ىلع اهتلالدل ةيتقو ًاضيأ اهل لاقيو [ةيفرظ تيمسو « ماودلا
 بانو ةدملا وهو فاضملا فذحف ًايح ثمد ام ةدم آيح تمد ام لصاف [ةدملا وهو فرظلا نع]

 هيلإ فيضأ ردصمب ماد عم تكبس مث ةيفرظلا ىلع باصتنالا يف هنع اهتلصو ام وهو هيلإ فاضملا
 امإ اهيلع مدقتي لماع ىلإ تجاتحا تقولا ىلع ةلاد ماد ام نوكلو « ًايح يماود ةدم ريدقتلا راصف ةدملا

 ءادتبا لاقي نا عمير فصلا اهب لثم يتلا ةيآلاك حف وا امئاق تمدام ماك دير : وحن ةيمسا ةلمج

 تدجو اذإ اذكو ًاربخ ال الاح اهب بوصنملا ناك ًاحيحص ديز ماد : وحن ام ثدقف ولو ًاميقم ليز مادام

 ديز ماود نم تبجع ىنعملا نأل احيحص ديز ماد ام تبجع : وحن ةيفرظ ريغ ةيردصم تناكو

 ًافرظو !دتبملاب اهطبري طبار تاذ ةلمجو ًادرفم نوكي نأ [لاعفألا هذه ربخ يف زوجيو] ًاحيحص

 ربخ ماكحأ يف قبس ام وحن ىلع ربخ دعب ربخب اهنع ربخي نأو ًابوجو فوذحمب نيقلعتم ًارورجمو
 ميدقتو طسوتلل بجوم أرطي وأ عنام طسوتلا نم عنمي مل ام [اهمسا نيبو اهنيب طسوتي نأ]و أدتبملا

 هيف زوجي ام لاثمف اهمسا ىلع اهربخ ميدقت زاج الاعفا اهنوكل اهلمع ةوقل نكلو لصألا وه هيلع مسالا

 بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك هبارعإو [(نينمؤملا رصنانيلعأقح ناكوإ» :وحن] طسوتلا
 هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم ًاقحل ةفص بصن لحم يف رورجمو راج انيلع ًامدقم اهربخ ًآاقح ربخلا
 « ملاس ركذم عمج هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو هيلإ فاضم نينمؤملا رخؤم اهمسا رصن آنئاك

 : هيلع بجاو كلذ نا ال ىلاعتو هناحبس قداصلا هدعو ىضتقمب تباثلا قحلا دارملاو

 بجي ءيش هلإلا ىلع امو

 : رعاشلا لوقو
 [لوهجو ملاع ءاوس سيلف  مهنعو انع سانلا تلهج نإ يلس]

 ليسحج هسيدستري ءادر لكف هضرصع مؤللا نم سْنْدَي مل ءرملا اذإ هد

 ليبس ءانشلا نسح ىلإ سيلف اهميض سفنلا ىلع لمحي مل وه نإو

 لوهجو ملاع ءاوس سيلف  مهتعوانع سانلا تلهج نإ يلس

 ءافولا يف لثملا هب برضي ةيلهاجلا ءارعش نم يدوهيلا لءومسلا اهلئاق . ليوطلا نم تايبألا هذه
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 ىناور مارا هامه ايتدع هام عاق هاه ا. م واه واو ده ده او ده اع هاه واهو و دعاف هاف ms o 4 مع دم د عام مدع 4 8#”

 اهنم آتيب نيرشعو ةعبرأ وحن غلبت ةليوط ةديصق نم يهو ًاضيأ هريغ اهبطخو اهبطخ دق ناك ةأرما اهب بطاخي :
 : اهعلطمو يطويسلل بيبللا ينغم دها اوش حرش يف امك اتیب نيرشعو نينثا دعب هركذ دقف نتاملا تيب

 ليمج هيدتري ءادر لكف هضرع مؤللا نم سندي مل ۾ ءرملا اذإ

 ام لعفي ‹ ناسنإلا نم مذلاو حدملا لحم نيعلا رسكب هضرع ‹ خسولا وه سندلا سندي : ةغللا

 لاؤسلا نم ثنؤمل باطح حراشلا لاق يلس « ملظلا ميضلا لصأ اهميض « مركلا دض مضلاب مؤللا « هنيشي
 نوكي ءاوس « هظفل ريغ نم ناسنإ هدحاو موقلاك عمج مسا سانلاو  ملعلا فالخ لهجلاو « ماهفتسالا وهو
 دعب هسبلي سبلم يأف هدايتعاو مؤللا باستكاب سندي مل ءرملا اذإ لوقي ىنعملا . وتسم ىنعمب ًافصوو ًاردصم
 . قيرط حدملا نسح ىلإ سيلف اههراكم ىلع هسفن ربصي مل نإو اليمج كلذ

 ىتح كوبطخ نيذلا ءالؤه نعو انع سانلا يلسف مهلاحو انلاح ةأرملا اهتيأ تلهج نإ نتاملا تيب ىنعمو
 . ءاوس هب لهاجلاو ءيشب ملاعلا سيلف مهلاحو انلاح يملعت

 لعافلاو فوذحملا لعفلاو هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف ءرملا لبقتسم نامز فرظ اذإ : بارعولا
 ةلمجو سندي مل هضرع مؤللا نم ءرملا سندي مل اذإ مالكلا ريدقتو اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف ةيلعف ةلمج
 لعفلاو سندي لعاف ضرع . سنديب قلعتم رورجمو راج مؤللا نم « ةرسفم بارعإللا نم اهل لحم ال سندي مل
 ءادرو أدتبم لك « اذإ باوج يف ةعقاو ءاغلا ءادر لكف ٠ هيلإ فاضم ءاهلاوةفاضم ضرعو سندي فوذحملا
 لتعم عراضم لعف هنأل لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف يدنري هيلإ فاضم
 يذلا أدتبملا ربخ ليمج « ءادرل ةفص ةلمجلاو هب لوعفم ءاهلار وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ءايلاب رخآلا

 وه ةيطرش نإ ةفطاع واولا وه نإو  بارعإلا نم اهل لحم ال اذإ باوج هربخو !دتبملا نم ةلمجلاو ءادر لك وه
 ملو « لمحي ملوه لمحي مل نإ مالكلا ريدقتو هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف عفر لحم يف لصفنم ريمض
 لمحيب قلعتم رورجمو راج سفنلا ىلع « ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو موزجمو مزاج لمحي
 صقان ضام لعف سيلو « ةيطرشلا نإ باوجل ةطبار ءافلا سيلف هيلإ فاضم ءاهلاو لوعفم ميضو « فوذحملا

 ليبس هيلإ فاضم ءانثلا . مدقم سيل ربخ فولحمب قلعتم رورجمو راج نسح ىلإ « ربخلا بصنتو مسالا عفرت
 نياق لاس نم ف ردصتم لعاف ةطاخملا ريفر وتلا فالح ىلع. ينم زمأ لعف يلتف رخؤم سيل مسا

 ريدقتلاو هلبق ام هيلع لد فوذحسم هباوجو طرشلا لعف مزج لحم يف لعافو لعف تلهج « ةيطرش نإ « نيلوعفم
 مهلاحو انلاح تاهج نإ يأ فوذحم تلهج لوعفمو يلسل لوأ لوعفم سانلا  مهنعو انع يلسف تلهج نإ
 سيلف « لأسل ناث لوعفم بصن لحم يف رورجملاو راجلاو مهنع اذكو رورجمو راج انع . مهنعو انع يلسف
 . ملاع ىلع فوطعم لوهجو . رخؤم اهمسا ملاع . مدقم ربخ ءاوس . صقان ضام لعف سبل ةيليلعت ءافلا

 . اهمسا ىلع سيل ربخ مدق ثيح ملاع ءاوس سيل هلوق هيف دهاشلا

 )١( ہ۳۲ م20 ص / ؟ ج رظنأ ,



 : اهلوأو « يدوهيلا لءومسلل ليوطلا نم ةديصق نموه

 ليمج هيدتري ءادر لكف  هضرع مؤللا نم سندي مل ءرملا اذإ

 لسيبس ءانثلا نسح ىلإ سيلف اهميض سفنلا ىلع لمحي مل وه نإو

 يلس : ةغللا . تايبألا هذهب اهبطاخف « ًاضيأ هريغ اهبطخو ةأرما بطخ رعاشلا اذه ناك دقو

 طهرلاو موقلاك عمج مسا سانلاو ملعلا فالخ لهجلاو ماهفتسالا وهو لاؤسلا نم ثنؤمل باطخ

 نوكي ءاوسو سنإلا يف هلامعتسا بلغ نكل سنإلاو ّنجلا ىلع قلطيو هظفل ريغ نم ناسنإ هدحاو

ض ءايلاو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يلس بارعإلا .وتسم ىنعمب ًافصوو ًاردصم
 يف لصتم ريم

 طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ نيلوعفم بصنتلأس نم فرصتم لعاف عفر لحم
 باوجو لعاف ءاتلاو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف لهج لعافو لعف تلهج هباوج يناثلاو

 لوعفمو يلسل لوأ لوعفم سانلا مهنعو انع يلسف تلهج نإ ريدقتلاو هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا

 مهنعو هلوق اذكو رورجمو راج انعو مهنعو انع يلسف مهلاحو انلاح تلهج نإ يأ فوذحم تلهج

عف سيل ةيليلعت ءافلا لأسل ناث لوعفم بصن لحم يف رورجملاو راجلاو
 اهربخ ءاوس صقان ضام ل

 نعو انع سانلا يلسف مهلاحو انلاح ةأرملا اهتيأ تلهج نإ ىنعملاو « ًارخؤم اهمسا ملاع ًامدقم
 ءالؤه

 . ءاوس هب لهاجلاو ءيشب ملاعلا سيلف مهلاحو انلاح يملعت ىتح كوبطخ نيذلا
 ربح ميدقت هيف دهاشلاو

 زجي مل يقيدص ىسوم ناك وحن عنام طسوتلا نم عنم نإف اهمسا ىلع سيل
 امدقم آربخ لوألا برعي نأ

 نإو اهربخ يناثلاو اهمسا لوألا بارعإ نيعتيف « دارملا نيبت ةنيرق الو سابتلإلل
 ناك طسوتلا بجوم ًأرط

لصو نا روصحملا مسإلا ناك نإف ةروصلا هذه يف ميدقتلا بجيف آزئاج ال ابجاو ذئنيح
 ناكامو» : وحن اهت

 امو نأ نم كبسنملا ردصملاو مدقم ربخ مهتجحف بجي ال هنكلو هميدقت نسحألاف (اولاق نأ الإ مهتجح

 ربخ نا يهكافلا مالك رهاظو ء ءاقنع نبا لاق اذك مهلوق الإ مهتجح ناك ام ريدقتلاو « ًارخؤم اهمسا اهدعب

 : ةيفلألا لوق هديؤيو ًاقلطم هميدقت بجي روصحملا

 E نق روش تلا يسر
 a i ص ا

ذحم لعفب اذإ دعب ءرملا عفر ثيح ءرملا ذإ هلوق لوألاف « نادهاش تايبألا هذه يف ةاحنللو
 ىلع فو

 وهف هلماع رمضأ اذإ ريمضلا لاصفنا نيعت ىلع هب دهشتسا )١( عماوللا رردلا يف لاق وه نإ هلوق يناثلا . ةيلعافلا

 . لمحي هلوق وهو هدعب ام هرسفي فوذحم لعفب عوفرم

 . جراشلا بارعإ نم ذوخأم خلا . . يلس هلوق وه يذلا نئاملا تيب بارعإ : هيبنت]
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 فيراصتلو ءديز ناك ًالاع :كلوقك مادو سيل لإ ّنهيلع َنهرابخأ مدقتي نأ زوجيو
 0 URE لعافلا مساو ردصملاو رمألاو عراضملا نم لاعفألا هله

 كلذ يف قرف ال [ّنهيلع ٌنهرابخأ مدقتت نأ زوجيو] اهبحاص رادلا يف نوكي نأ ينبجعي هلثمو
 ردص هل امم ناك نأب ابجاو ّنهيلع ٌنهرابخأ مدقت نوكي دقو ءال وأ يفن مدقت هلمع يف طرش ام نيب
 مدقب نإ دیر ناک امئاق عيتميف الع مدق نإ اه یا ربك اع نوكي دو الام ناک مك :وحن مالكلا

 لاعفألا | هذه رابخأ ميدقت زاوج نم فنصملا ىنثتسا مث ,ديز ناك ًامئاقام :وحن زاج ناكو ربخلا ىلع يفنلا

 امهنم الك نأ عماجب ىسع ربخ ىلع آسايق حصألا ىلع هميدقت عنتمي هنإف [سيل] ربخ [الإ] هلوق ٌّنهيلع
 : فاشكلا يشاوح يف يولعلا ةرابعو يلع هميدقت حمب يفنلا لرهعمو يقنلا اهانعم نآلو دماج لع

 ام آديز منتميف مالكلا ردص امهل نأل يأ : : نإ اذكو اهيلع اهدعب ام لومعم مدقتي ال ةيفانلا ام نأ ملعا

 يأ برضأ الو برضأ نلو برضأ مل آديز زوجيف الو نلو مل فالخب ورمع كسمأ نإ آديزو تبرض
 لقنو . ها نيتيفانلا نإو ام نود لماعلا اهاطخت اذلف مالكلا ردص امهقاقحتسا يف نإو امك تسيل اهنأل

 لعفلا لومعمو لف هنأل سيل ربخ ميدقت زاوج يسرافلاو يفاريسلاو هيوبيسو نييرصبلا نع نوريثك
 ديز مادام ارم كمركا : تمن يف اقافتا اهيلع همدقت حتمي هنإف [ماد] ربح الإ [ىز هيلع هميدقت زوجي

 ًاريمأ ام كمركا : وحن يف حصألا ىلعو هلبق اميف هدعب ام لمعي ال يردصملا فرحلا نأ نم ررقت امل

 فرح ام نال زاوجلا سايقلاو ينيمامدلا لاق . هتلصو يفرحلا لوصوملا نيب لصفلا مزلي الثل ديز ماد

 هجتيف رثكألا هيلع يذلا وهو يأ فرصتت ال ماد نأ تبثي نأ الإ كلذ هيف عنتمي الف لماع ريغ يردصم
 . رطقلا حرش يفو ماشه نبا هيلع ىرج يذلاوه عنملاو : تلق . ها مساق نبا حرش يف اذك عنملا

 : ها املاع نوكت نأ ينبجعيك يردصم فرح هنراق لعف لك ماد لثمو ةحلملا حرش يف يريرحلا لاق
 كلوقك] ماد اميف قبس ام هيلع مزلي الثل نوكت آملاع نأ ينبجعي وأ نوكت نأ املاع ينبجعي عنتميف يأ

 مسالا عفرت ضام لعف ناك مدقم ربخ املاع هبارعإو . خسانلا ىلع ربخلا مدقتل لاثم [ديز ناك آملاع

 [رمألاو عراضملا نم] ةخسانلا [لاعفألا هله فيراصتل] تبثي [و] رخؤم اهمسا ديز ربخلا بصنتو
 ضام لعف بجعأ هبارعإو . كقيدص ديز نوك ينبجعأ : وحن [ردصملاو] فنصملا امهل لثميسو
 مسالا عفري صقان ردصم وهو لعاف نوك هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل هنونو
 ةفاضإلاب اضوفخمم هظفل ناك نإو نوكب عفرلا هلحمف همسا وهو ديز ىلإ فاضم وهو ربخلا بصنيو

 نإو « هب عفرلا اهلحمو همسا يهو ملكتملا ءاي ىلإ فاضم نوك نإف ابحاصم ًابحاص ينوكل رظناف هلثمو
 ديز هبارعإو . كاحخأ نئاك ديز : وحن [لعافلا مساو] ءاقنع نبا هلاق ةفاضإلاب ار ا ناك

 e ل مفري صقان لعاف مسا نئاكو هربخ نئاك أدتبم

 يف فاكلاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو هربح كاخأو ديز ىلع دوعي
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 هله لمغتستوب 4ةراجح اوتوكو :4نيتمؤم اونوكي ىحإ وجت لمعلا نم يضايلل ام
 #11 08 «ةرسع وذ ناك نإوإط :وحن ربخلا نع ةينغتسم يأ ةمات لاعفألا

 روهمجل بسنو لوهجملل لاعفألا هذه نم فرصت ام ءانب نويفوكلاو هيوبيس زاجأو ةفاضإلاب رج لحم
 اهنم ءيش ءانب زوجي ال هنأ حصألاو ءاقنع نبا لاق . اهنم لوعفملا مسا ءانب زوجيف اذه ىلعو نييرصبلا

 اهنم [يضاملل] تبث [ام] ناكي آمئاق ديز نوكي يف الو نيك ًامثاق ديز ناك يف لاقي الف « ها لوعفملل
 ىتح هبارعإو [نينمؤم اوئوكي ىتح : وحن] عراضملا لاثم ربخلا بصنتو مسالا عفرتف [لمعلا] نم
 فذح هبصن ةمالعو ىتح دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف اونوكيو بصنلو ةياغ فرح
 واولاو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم اونوكيو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا

 ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةبايت ءايلا هبصن ةمالعو اهربخ نينمؤم اهمسأ عفر لحم يف لصتم ريمض

 اونوك] لق رمألا لاثم [و] درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع ًاضوع تديز نونلاو ملاس

 بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اونوك هبارعإو [ةراجح
 نأ ملعا مث . هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهربخ ةراجح اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ربخلا

 دنع مادو قافتاب سيل وهو لاحب فرصتي ال مسق : ماسقأ ةثالث همدعو فرصتلل ةبسنلاب بابلا اذه لاعفأ
 لاز وهو ردصم الو رمأ هنم لمعتسي ال هنأ ىنعمب ًاصقان ًافرصت فرصتي مسقو . نيرخأتملا رثكأ

 لمعتستو] ءاقنع نباو يهكافلا هلاق لاعفألا يقاب وهو « آمات آفرصت فرصتي مسقو « ةثالثلا اهتاوخأو
 , اهعوفرمب هنع ةيفتكم [ربخلا نع ةينغتسم يأ] لصألا فالخ ىلع [ةمات] ةصقانلا [لاعفألا هذه
 « رخآ لاحل رظن ريغ نم هسفن يف ءيشلا توبث ىلع ذئنيح اهتلالدل ًامات ًامالك اهعوفرم عم نوكتف

 نأ نم مدقت امل ًامات مالكلا نكي مل عوفرملا عم بوصنملا ذخأت مل ام اهنإف ةصقان تناك اذإ ام فالخب

 مقتسي ملف « اهعوضوم ريغ يف اهتلمعتسا ةفصلا نع اهتعطق اذإف « ةفص ىلع لعافلا ريرقتل اهعضو
 « نامزلاو ثدحلا ىلع اهتلالد اهمامت ىنعم ليقو . حصألا وه مامتلا فنصملا هب رسف امو مالكلا

 رورجملاو راجلا الو فرظلا اهب قلعتي الف ثدحلا نود يأ : طقف نامزلا ىلع اهتلالد اهناصقن ىنعمو

 اهلك بابلا اذه لاعفأ نأ هريغو كلام نبا لاق امك حصألاو فيعض اذهو يهكافلا لاق اهناصقن لاح يف

 ديز ناك تلق اذإف رورجملاو راجلاو فرظلا اهب قلعتي هنأو نامزلاو ثدحلا ىلع لدت اهناصقن لاح يف

 ديقملا لوصحلا وهو صوصخم نوك ىلع هربخ لدو قلطملا لوصحلا وهو ثدحلا ىلع ناك لد ًامئاق

 ماقملا هيضتقي ام ءيش لك يف ردقيو مزال لعف ىنعمب تناك ةمات لاعفألا هذه تلمعتسا اذإ مث تقوب

 هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت زاج طرش فرح نإ هبارعإو [ةرسع وذ ناك نإو : وحن]
 لعاف وذو ثدح وأ رضح وأ لصح ىنعمب ةمات اهنأ رهظألاو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف ناك

 هلوق طرشلا باوجو هيلإ فاضم ةرسعو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو

۲۹١ 



 نولخدت نيحو حابصلا يف نولخدت نيح يأ 4نوحبصت نيحو نوسمت نيح هللا ناحبسفإل ايه
 E ا ا ا ا RES سیلو ءىتفو لاز الإ ,ءاسملا

 « ةرظن بجاولاف وأ رمألاف يأ فوذحم إدتبم ربخ ةرظنو طرشلا باوجل ةطبار ءافلاف ةرسيم ىلإ ةرظنف
 نم ناك نإو وأ ًاميرغ ةرسع وذ ناك نإو ربخلا اوردقو ةصقان ةيألا يف ناك نوك نويفوكلا زاجأو
 نيح هللا ناحبسف»] اراصتحا الو آراصتقا ال زوجي ال ناك ربخ فذح نأب درو « ةرسع وذ مكئامرغ

 نيح يأ] فنصملا لاق امك ءاسملاو حابصلا يف لحد ىنعمب ذئنيح امهو [(نوحبصت نيحو نوسمت
 . ءاسملا ىلع حابصلا ميدقتب فلؤملا طخب اذكه [ءاسملا يف نولخدت نيحو حابصلا يف نولخدت
 ًابوصنم ًافاضم الإ لمعتسي داكي الو نارفغك ردصم يواضيبلا لاق ناحبس فطع فرح ءافلا هبارعإو

 يأ ءوسلا نم هللا ةءارب وهو حيبستلل املع لعج ردصم ناحببس ةفحتلا يفو ها هللا ذاعمك هلعف رامضإب
 هانعم ردقيف ل.معتسي مل يذلا هلعفب ظفللا نم لدب هنا ىلع بوصنم هلالجب قيلي ال امع ههيزنت داقتعا

 يمريجبلل عانقإلا ي ياو ينو دما هن ع حبش لب سل اردصم ناو ةفاضإإلا عزاب لب فرصتي الو

 قيلي ال امع كهزنأ يأ كحبسأ هريدقت ابوجو فوذحم لعفب بوصنم ردصم مسا ناحبس هريغ نع الفن

 هللا يف الإ لمعتسي الو هيزنتلا ىنعمب حيبستلل ملع وهف غيلبلا هيزنتلا ىلع لديل هلعف ماقم ميقأ كب

 حرش يفو ها هريكنت دصقي ىتح ىنكي الو فاضي ال ملعلا نأل فاضي مث هريكنت دصقيف ًافاضمو

 وهو ردصم مسا ناحبس نأ امهريغو ليهستلا ىلع ينيمامدلا حرشو بهذلا روذش ىلع يماصعلا

 هربخا حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو ردصم مسا ناحبس هبارعإ يف لاقي نأ نسحالاف ذئنيحو حصألا
 نوسمت هرخا حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو نامز فرظ نيح هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم وهو
 واوو ةماتلا ىسمأ نم فرصتم وهو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف
 ام ىلع فوطعم نيحو فطع فرح واولا نوحبصت نيحو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا

 . لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةماتلا حبصأ نم نوحبصتو هلبق

 يف اناخد يأ انيحضأ وحن ىحضلا يف لخد ىنعمب يهف ةمات ىحضأ تلمعتسا اذإو : [هيبثت]

 اهب سرع يأ ىنمب تاب دقف لب هللا لوسر امأ هنع هللا يضر رمع لوقك سرع ىنعمب تابو ىحضلا

 يآ كيلإ رمالا راض“: وكنت لقتتا عنك راضو الل مهي لون ىأ موقلا تاب لاقي لر تعم ادركت دقو
 ىنعمب ةلاشملا ءاظلاب لظو مجرت يأ «رومألا ريصت هللا ىلإ الأ : وحن مجر ىنعمب يتأت دقو لقتنا
 يأ « حربأ ال هاتفل ىسوم لاق ذو : وحن بهذ ىنعمب حربو هلظ ماد يأ مويلا لظ : وحن رمتساو ماد

 امه : وحن يب ىنعمب مادو لصفتا يا كفئاف مئاخلا تككف : وحن لصفتا ىنعمب كفئاو بهدا ال

 امهنإف لوزي ېضام الو ليزي يضام ال لازي يضام [لاز ال] تيقب ام يا (ضرألاو تاومسلا تماد

 سيلو | ءاتلا رسكب [ ءىتفو ] لاوزلا هردصمو رصاق يناثلاو ليزلا هردصمو دحاول دعتم امهنم لوألا نامات
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 0 يضاملا ظفلب نوكت نأ طرشب اهتدايز زاوجب ناك صتختو .صقنلل ةمزالم اهنإف

 نوكت ءىتف نأ ىلإ هتكن يف نايحوبأ بهذو « « مالكلا هب متي ربخ نع ينغتست الف [صقنلل ةمزالم اهنإف

 ىهتنا ًاصقان الإ نوكي الف ءاتلا روسكم امأو ءاتلا عنب أتفب ديرأ اذإ ينيمامدلا لاق نكس ىنعمب ةمات

 لقني مل يأ هناکم نع ديز لاز ام : وحن ةمات نوكت لاز نأ ىلإ تايبلحلا يف يسرافلا يلعوبأ بهذو

 ال اذهو دحاو ىنعمب مامتلاو ناصقنلا يف كفناو ءىتفو حربو لاز نأ مهوي ام يدارملا حرش يفو « هنع

 الو اهل مسا ال ةفطاع نوكت دق سيل نأ ىلإ نويفوكلا بهذو « اهيناعم فالتحا نم هانررق امل هيلإ ليبس

 اهب فطعي يتلا ةيفانلا ال ىنعمب اهنأل ةفطاع تناك امنإو « لمجلا سيل ىتفلا يزجي امنإ : وحن ربخ

 ىلع ةلالدلا ديفت الف ىنعمو آظفل [اهتدايز زاوجب] رومأب اهتاوخأ نع [ناك صتختو] تابثإلا دعب
 ىلع اهفذح دعب مالكلا ىقبيو دئازلا فرحلاك اهمدعك اهدوجو نوكي لب لعاف اهيلإ دنسي الو يضملا

 ركب وأ لاقو ها عضوم لك يف دئازلا ىنعم اذهو لصفملا حرش يف ليطه لاق ديكأتلا يف الإ هلبق هانعم

 ناك مايقلا نأ ىلع ناك لدتف مئاق ناك ديز كلرقك ىنعملا نود ظفللا يف ةاغلم نوكت دقو : يصيبخلا

 نما : ىلاعت هلوقك ديكأتلا ضحم الإ ء ءيشل ةديفم ريغ دازت ناك نأ ملعا يضرلا يفو ها ىضم اميف

 ًاديز نسحأ ناك ام : وحن لمعت ملو يضاملا نمزلا ىلع ناك تلد اذإ اذكو (ًايبص دهملا يف ناك

 امنإو ها طقف نمزلا ىلع ةلاد فرظلاك تيقبف قلطملا ثدحلا ىلع اهتلالد مدعل ذئنيح اهلمع مدعف

 ظفلب اهتدايز ردنو عراضملا نود هيف نامزلا نيعتلو هتفخل [يضاملا ظفلب نوكت نأ طرشب] ةدئاز نوكت

 : رعاشلا لوقك عراضملا

 ليلب لامش بهت اذإ لسيبسن دجام نوكت تنا

 لکت 'نامسعا دك ل لكيم حا نوقع ا اقام

 اليقع اهنبا صقرتو مشاه نب دسأ تنب ةمطاف يهو بلاط يبأ نب ليقع مال وهو . زجرلا نم تيبلا
 : اذكه هلبق ام عم دهاشلا تيب ىوريو

 لومحملا ففلملا بيب ليقع همساك ًاليقع نإ

 ليلب لامش بهت اإ ليبن دجام نوكت تنأ

 لِيتُيَوأ يحلا لاجر يطعي

 نم حيرلا يه لأمش تجاه اذإ آبيبهو ًابوبه حيرلا تبه بهت فيرش لضاف ليبن ٠ ميرك دجام : ةغللا
 . ةيدن ةبطر ليلب « بطقلا ةيحان

 فرظ اذإ « دجامل ةفص ليبن . ًادتبملا ربخ دجام « ةدئاز نوكت . أدتبم لصفنم ريمض تنأ : بارعالا

 7 لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو تعن ليلب « هلعاف لأمش . عراضم لعف بهت « نامزلا نم لبقتسي امل

Y۳ 



 n E AES ER را ا ورح يل كم مالكلا وشح يف نوكت نأو

 نيمزالتم نيئيش نيب عقت نأب [مالكلا وشح يف نوكت نأو] ةلولبم ىنعمب ليتق نزوب ءابلا حتفب
 «ايبص دهملا يف ناك نم ملكن فيكإط : وحن هتاصو لوصوملاو مئاق ناک دیز : وحن هربخو [دتبملاك
 يدفصلا لاقو رورجملاو راجلا يف ريمضلا نم لاح ًايبصو دهملا يف وه نم يأ ةدئاز ناك ءاقبلا وبأ لاق
 ها ةسمخلا ىلع هجوتي «بلق هل ناك نمل : ىلاعت هلوقو يصيبخلا لاق هبارعإ يف ليق ام دوجأ اذهو

 ريمض اهيف نوكي نأو راص ىنعمب نوكت نأو اهربخ هلو اهمسا بلقو ةصقان هيف ناك نوكت نأ زوجيف يأ
 قلعتم هلو لعاف بلقف بلق هل لصح يأ ةمات نوكت نأو بلق هل نأشلا ناك يأ اهربخ ةلمجلاو نأشلا

 : رعاشلا لوق هنمو رورجملاو راجلا نيب اهتدايز ذشو بلق هل نمل يأ : ةدئاز نوكت نأو ناكب
 تارتشلا ةموستسلا ناك ىلع ماست ركب يتب هايج

 دجام تنأف ليلب لأمش بهت ذإ ريدقتلاو قباسلا مالكلا هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو اهيلإ اذإ ةفاضإب رج

 تباثلاو هربخو أدتبملا نيب ناك نم عراضملا نوكت تداز ثيح دجام نوكت تنأ : اهلوق يف دهاشلا
 غايلاك ةدئاز مت افون سلا نأ ملع دقو فورحلا هبشأ اينبم ناك امل يضاملا نأل عراضملا نود يضاملا ةدايز

 دارت ال ءامسألا نأ امك دازي نأ نع كلذب نصحتف مسالا هبشأ لب فرحلا هبشي ملف برعم وهف عراضملا امأف

 ,  فرصتب ها . اذوذش الإ

 . الئاق هل ءاملعلا فرعي ملو لئاق ىلإ هبسني ملو ءارفلا هدشنأ . رفاولا نم تببلا

 نيءاتب يماستت هلصأ نم ىماست 3 دايج لدب ةارس ىوريو سيغنلا سرفلا وهو داوج- عمج- دايج : ةغللا

 فالحل يه بارعلا 6 ىعرملا يف ترن مث ةمالع اهل تلعج يتلا ليخلا ةموسملا « ًافيفخت امهاذحإ تفذحف

 : ىورير . يتاخبلاو نيذاربلا

 ءايدشلا ىوفلا وهو بلص ممج بالاصلا < ء يش لك يف ةماتلا ةعرابلا ةمهطملا

 ديرب هينرعلا لوبشلا نم اهادع ام عيمج ىلع اهنأش عفتريو اهنميق ومستل ركب يبأ ينب لويخ نأ ىنعملا

 : هاور نمو . اهالغأو دايجملا لضفأ مهدايج نأ

 خلا ريكا يبأ يلب ةأرسس

 )١( طا ۲۹۲ ص ا لمع سا حرش واع ليلجلا هح : نيدلا ييحم دمحم :١

1£ 



 1 ا اهفذح زاوجب ًاضيأ صتختو ًاديز نسحأ ناك ام وحن

 [ًاديز نسحأ ناك ام :وحن] بجعتلا لعفو ام نيب اهتدايز ترثكو ةدئاز ناكو ةموسملا ىلع يأ
 هلعافو حتفلا ىلع ينبم بجعت لعف نسحأ اهل لعاف ال ةدئاز ناك أدتبم ءيش ىنعمب ةبيجعت ام هبارعإو
 هاكيرج عقر لج يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم ًاديز وه هريدقت انور فرحت

 اهتاوخأ نم اهريغ نأو هرخآ يف الو مالكلا ردص يف دازت ال اهنأ همالك مهفأ دقو هربخو أدتبملا نيب ةدئاز

 ام ىنعمب اهأفدأ ىسمأ امو اهدربأ حبصأ ام مهلوقك يأ ىسأو حبصأ ديز امبرو كلام نبا لاق دازي ال

 عاضيأ] ناك يأ [صتختو] ها هيلع ساقي ال ردان نييرصبلا دنع اذهو ينيمامدلا لاق اهأفدأ امو اهدربأ

 ًاضوعم اهدحو [اهفذح زاوجب] اعوجر لوألا صاصتخالا نع مجرا يأ لاح وأ قلطم لوعفم بصنلاب

 : رعاشلا لوق لثم يف ام اهنع
 عبضلا مهلكأت مل يموق نإف رفناذ تنأامأ ةشارخ ابأ

 نم اهادع امع اهب زيمتت ةمالع اهل تلعج يتلا ةيبرعلا لويخلا نوكري ركب يبأ ينب تاداس نأ هانعمف
 . لويخلا

 لعف ىماست < آضيأ يبأ ىلإ فاضم ركبو ينب فاضم يبأ « هيلإ فاضم ينب 3 أدتبم دايج : : بارعإلا

 « دايج وه يذلا ًادتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو دايج ىلإ دوعي يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم

 هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو ةموسملل تعث بارعلا 2 ىلعب رورجم ةموسملا ةدئاز ناك « رج فرح ىلع

 . ىماست

 نأ اهتدايز ليلدو ةذاش رورجملاو راجلا نيب [ناک] ةدايز نأ ثيح [ةموسملا ناك ىلع : هلوق هيف دهاشلا

 . (">فرصتب ها . ىنعملاب لخي ال اهفذح

 عبضلا مهلكأت مل يموق نإف رفن اذ تنأ امأ ةشارخ ابأ 4

 ةشارح ابآ هب بطاخي ةرعاشلا ءاسنثملا همأو يباحصلا سادرم نب يالا هلاق . لعيسبلا نس م تيبلا

Eaرع هبا مساو همأ يهو ةبون نب فافخ همساو برعلا 0"2ةبرغأ  

 . اضيأ يباححص وهو

 : هدعبو

 عرج اهسافنأ نم كيفكي برحلاو هبتيضراماهنم ذمنأت ملسلا

 )١( ج ليقع نبا حرش ىلع ليلجلا ةجنم : نيدلا ييحم دمحم ١ / ص  › ۲۹۲-۲۹۱ط١14.
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 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك نيتيطرشلا نإو ول دعب ريثك كلذو اهريخ ءاقبإو اهمسا عم

aدیدح نم ًاناخ ولو »» Eا  eee 

 نم ةبكرم امإو هيلإ فاضم ةشارخو ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألا هبصن ةمالعو فاضم ىدانم ابأف

 عفر لحم يف لصفنم ريمض تنأو ةصقانلا ناك نع ًاضوع ةدئاز امو بصنو ردصم فرح نأف امو نأ

 رفنو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ناك ربح اذو ناك مسا

 الاد ابوصنم هلاح ىلع [اهربخ ءاقبإو] ًارهاظ وأ ناك آريمض [اهمسا عم ] اهفذخ زاوجيو هيلإ فاضم

 امنإو ليلق امهريغ دعبو [نيتيطرشلا نإو ول دعب] مهمالك يف [ريثك] فذحلا زاوج يأ [كلذو] امهيلع
 نودولو نأب كلذ صخو فذحلاب ففخيف مالكلا لوطيف نيلعفل ةبلاطلا تاودألا نم امهنأل امهدعب رثك

 نوعسوتي مهو ةمزاجلا ريغلا طرشلا تاودأ مأولو ةمزاجلا طرشلا تاودأ مأ نإ نأل طرشلا تاودأ ةيقب

 1 ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك] اهريغ يف نوعسوتي ال ام تاهمألا يف

 مث فورعملا ناويحلا هلصأ عبضلا 3 ًارخف مهب ءىلتمت ةعامجو مهبزتعت ًاموق ديري رفن اذ : ةغللا

 8 ةبدجملا ةديدشلا ةئسلا يف هولمعتسا

 بئذلا هب يفتكي امب داسفلا نم فتكت ملو تثاع منغ يف تعقو اذإ عبضلا نأ يناهفصألا ةزمح لاق

 . ةبدجملا ةنسلل اهمسا برعلا تراعتسا هيف اهفارسإو اهداسفإ نمو

 ةنسلا مهلكأت مل ددعلا وريثك يموق نإف كتعامجب زتعن تنكو موقلا ريثك تنك نإ ةشارخ ابأ اي : : ىنعملا
 . نامزألا مهنم لئت ملو برحلا مهفعضت ملو ةيدجملا ةديدشلا

 نأ نع ةرابع يه امأ . هيلإ فاضم ةشارخو فاضم ابأو ءادنلا ءاي هنم فذح ىدانم ابأ : بارعإلا
 ناك ربخ اذ  ةفوذحملا ناكل مسا تنأ « ةفوذحملا ناك نع ةبئانلا ةدئازلا ام يف ةمغدملا ةيردصملا
 ةحتفب بوصنم نإ مسا موق « بصنو ديكوت فرح نإ ةيليلعت ءافلا نإف « هيلإ فاضم رفنو فاضم اذو ةفوذحملا

 ءايو فاضم موق « اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم

 ريمض ءاهلاو ملب موزجم عراضم لعف لكأت مهلكأت « بلقو مزجو يفن فرح [مل] « هيلإ فاضم ملكتملا
 رو ترا تاس وم ماجا 2 ركن رف

 . رقن اذ لز 56 لا رال عقلا هو ناك ىقبأو ةيردصملا نأ نون يف ا ةدئازلا
 .()فرصتب

 . ١٠١ ط . ۲۹۷ ص / ١ ج ليلجلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم (۱)
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 نون فذح زاوجب صتختو ءرشف ارش نإو ريخف اريخ نإ مهلامعأب نويزجم سالا هوقو

 رتتسم هلعافو رمأ لعف سمتلا هبارعإو اهمسا عم ناك فذحف ديدح نم آمتاخ هسمتلت يذلا ناك ولو يأ

 يتلمج نيب ةيببسملاو ةيببسلا دقعل اهب ءيج طرش فرح ول فطع فرح واولاو تنا هريدقت ًابوجو هيف
 ول اهيف لاقيو لبقتسملا يف ةيبيسملاو ةيببسلا دقعل اهنإف نإ فالخب يضاملا نمزلا يف ءازجلاو طرشلا

 ةفوذحملا ناكل ربخ ًامتاخو اهطرش عانتمال اهبارج عانتما ىلع لاقي فرح يأ : عانتمال عانتما فرح

 ىلوأ ناكل هلوقو لاق ولو يهكافلا لاق برعلا يأ [مهلوقو] ًامتاخل تعن ديدح نم ةلمجو اهمسا عم

 [رشف ًارش نإو ريخف ًاريخ نإ مهلامعأب نويزجم سانلا] !' aR دف نا د ١

 يزجمو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ربح نويزجم أدتبم سانلا هبارعإو

 مزاج طرش فرح نإ يزجمب قلعتم مهلامعأب مه هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو لوعفم مسا

 يف صام لعف يهو اهمسا عم ةفوذحملا ناك ربخ ًاريخ هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت

 ريدقتلاو فوذحم إدتبم ربخ ريخو طرشلا باوجل ةطبار هيف ءافلا ريخف هلوقو طرشلا لعف مزج لحم

 نإ بارعإك هبارعإ رشف آرش نإو هلوقو طرشلا باوج مزج لح يف ربخلاو |دتبملا ةلمجو ريح مهؤازجف

 اذهو ءرش مهؤازجف ارش مهلمع ناك نإو ريخ مهؤازجف ًآريخ مهلمع ناك نإ ريدقتلاو « ريخف ًاريخ

 لوألا عفر زوجيف الإو بيكرتلا اذه لثم يف هجوألا حجرأ وه يناثلا عفرو لوألا بصن نم هركذ يذلا

 زاوجب] ناك يأ [صتختو] رطقلا حرش يشاوح يف كلذ تنيب امك امهيصتو امهعفرو يناثلا بصنو

 ريغ فذح وهو اهعراضم مال فذح زاوجب مهضعب ربع اذلو ةملكلا مال هل لاقيو [اهعراضم نون فذح

 ظفللا يف فيفختلا درجمل هنكلو يأ . مزتلا ام فذح وهو : ةصالخلا يف كلام نبا لاق امك بجاو

 موزجملا نع زارتحا وهو مهضعب هب ديق اذك نوكسلاب يأ [موزجملا] ةملكلا هذه لامعتسا ةرثكل

 فالخب فذحلا نع تصاعتف ةكرحم اهنأل ينوكت ملو اونوكي ملو انوكي مل : وحن نونلا فذحب

 اذه عراضم ناك عراضمب دارملا نأل كلذ ىلإ ةجاح الو : روذشلا حرش يف يماصعلا لاق . ةنكاسلا

 مل ذإ يا : مقاولا نايبل هلعلو تلق هاركذام ىلع اقداص نوكي الف ردابتملا وه امك ةئيهلا هذهب ظفللا

 نمإط : وحن عوفرملا نع موزجملاب فنصملا زرتحاو . نوكسلاب موزجملا يف الإ فذحلا عمسي

 نونلا امهنم فذحت الف 4ضرألا يف ءايربكلا امكل نوكتوإ : وحن بوصنملاو «رادلا ةبقاع هل نوكت

 نكي مل تلقف آمئاق ديز ناك له كل ليق اذإف < هيلع فوقوملا يف فدحت ال اذكو امهيف مزجلا ءافتنال

 نيفرح وأ فرح ىلع يقب ىتح فذحلا هلخد اذإ هيلس فوقوملا لعفلا نآل ئئيح هنون قذح رجي مل

 فرحلا ةداعإب هيلع فقولاف عي مل ةلزنمب نكي ملف هعي ملو هع كلوقك تكسلا ءاهب هيلع فقولا بجو

 ا ولا يا را د ع لاا ل
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 e AR E SS اهب لصتم بصن ريمض الو نكاس اهلي مل نإ

 دودرم اذهو هعي مل : وحن دئاز امهدحأ نيفرح ىلع يقب اذإ لعفلا يف تكسلا ءاه بجت كلام نبا

 يف يماصعلا هيلإ لامو ها ءاهلا كرتب قتي نمو كأ ملووحن ىلع فقولا بوجو ىلع نيملسملا عامجإب

 فيرعتلا مال وهو نكاسلاب لصتملا نم فذحي الف [نكاض] نونلا وأ ناك يأ [اهلي مل نإ] روذشلا حرش
 ةكرحلاب اهنرقل فذحلا ىلع ةيصاعتم يهف هلجأل ةروسكم نونلاف مهل رفغيل هللا نكي ملل : وحن

 : رعاشلا لوقب ًاجتحم سنويل ًافالخ نينكاسلا ءاقتلال ةضراعلا

 مئامتلا دقع هنع نغمب سيلف ىتفلا ةمه نم تاجاحلا كت ملاذإ

 عنمي الو : لاقف سنوي ليهستلا يف كلام نبا قفاو دقو ةرورضلا ىلع عناملا دنع لومحم اذهو

 ريمض الو] اهتلاصأ مدعو اهضورعل ةكرحلل ارظني مل امهنأكو ها سنويل اقافو نكاس ةاقالم كلذ نم

 بوصنم ريمض هب لصتملا ناك عراضم نم نونلا فذحت الف نونلاب وأ ناكب يأ :اهب لصتم بصن
 : رعاشلا لوقو « هيلع طلست نلف هنكي نإ : وحن

 اهنابلب همأ هتاغاهوخأ هنإفهنكتوأاهنكيالنإف

 مئامتلا دقع هلع نغمب سيلف ىتفلا ةمه نم تاجاحلا كت مل اذإ ٠-

 اذه لئاق ىلع رثعأ مل عماوللا رردلا يف لاق لب دحأ ىلإ هزعي ملو . عماوهلا عمه دهاوش نم تيبلا

 . تيبلا

 . )ھا . لعفيل رمألا نم مه ام حتفيو رسكلاب ةمه , ةجاح عمج تاجاحلا : ةغللا

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف كت « ةمزاج مل « نامز فرظ اذإ تاجاحلا كت مل اذإ : بارعإلا

 ؛ اهمسا تاجاحلا ‹ ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم وهو ًافيفخت ةفوذحملا نونلا نوكس

 اذإ باوج يف ةعقاو ءافلا سيلف « هيلإ فاضم ىتفلاو فاضم ةمه اهربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ةمه نم

 هبصن ةمالعو اهب بوصنم سيل ربخ نغمو ةدئاز ءابلا نغمب « ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقا ضام لعف سيل

 ثعن فوذحمب قلعتم رورجسمو راج هنع « دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتف

 يف كلام نباو سنوي بهذم ىلع نكاسلا ةافالم عم نكت نون فذح ثيح [كت مل] : هلوق هيف دهاشلا

 ٠ . ةرورض اذه نإ لاقو كلذ يف هيوبيس فلاخو عامسلاب اكسمت ليهستلا

 اهنابلب همأ هتلغاهوخأ | هنإفهبكتوأاهنكيالنإف ١-

 = ةراشإب وحنلا عضو يذلا ةرصبلا يضاق يلؤدلا ورمع نب ملاظ دوسألا وبأ هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 . ۳ط / 147 / 4 ج سوماق )١(
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 يا E «قيض يف كتالو» «(أيغب كأ لو :وحن

 ملو: وحن#] فذحلا زاج طورشلا هذه ترفوت اذإف اهلوصأ ىلإ ءايشألا درت رئامضلا نأل كلذو

 ةفوذحملا نونلا نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف كأ مزجو يفن فرح مل هبارعإو [ يغب كأ

 نافذحلاف فيفختلل نونلاو نينكاسلا ءاقتلال واولاو مزاجلل ةمضلا تفذحف نوكأ هلصأ نال افيفخت
 رتتسم اهمساو ربخلا بنتو مسألا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم كأو زئاج ثلاثلاو نابجاو نالوألا

 تابثإب اهنإف لمنلا يف يتلا امأ . لحنلا ةروس يف[4 قيض يف كتالوإ»] اهربح ًايغبو انأ هريدقت ابوجو اهيف

 : هلبقو . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع مامإلا
 اهناكمب اينغماهاخأ تيأر 2 ينإف ةاوسضلا اهبرشي رسمخلا عد
 نابللا « بيبزلا نم لمع يذلا ذيبنلا هب دارأ اهاخأ ؛ لاضلا وهو واغ عمج ةاوغلا ؛ كرتا يأ عد : ةغللا

 مضلابو ردصملا حتفلابو برشي يذلا نبللا امنإو همأ نبلب لاقي الو همأ نابلب هرمخأ اذه لاقي ماللا رسكب

 . ةحاحلا

 لوانتب اهيلإ ىضم اذإ ناكو زاوهألا ىلإ ةراجت هل لمح ناك هل ىلوم هب بطاخمي دوسألا ابأ نأ : ىبعملاو
 بيبزلا ذيبن نإ هل لوقيو كلذ نع هاهني خلا رمخلا كرتا يأ رمخلا عد هل لاقف ةعاضبلا رمأ برطضاف اهبارش نم

 . اهمأ نابلب اهوحأ وهف ةدحاو ةرحش نم اتيذغ هتخأ يهف بيبزلا ذيبن يه اهسفن رمخلا نكت مل نإف اهماقم موقي

 اهنكي ال هلوقو طرش فرح نإ « هلبق يذلا تيبلا نم يناثلا رطشلا ىنعم رسفت ةيريسفت ءافلا : بارعإلا

 اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم نكيو ةيفان الو ةيطرشلا نإب موزجم طرشلا لعف

 فطع فرح وأ هنكت وأ « اهربخ لصتم ريمض اهنكي نم ءاهلا «بيبزلا ذيبن ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم
 ةطبار ءافلا هنإف اهربح ءاهلا < يه هريدقت آزاوج اهيف رتتسم اهمساو ةصقانلا ناك نم فرصتم عراضم لعف نكت

 ءاهلاو ةتسلا ءامسالا نم هنال واولاب عوفرم اهربخ اهوخأو اهمسا « ءاهلاو بصنو ديكوت فرح نإ « طرشلا باوجل
 لعاف ما هما 2 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ثينأتلل ءاتلاو فام لعف اذغ هتذغ . هيلإ فاضم

 ةلمجلاو هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم نابلو اذغب قلعتم رورجمو راج اهنابلب < هيلإ فاضم « ءاهلاو فاسنم مأو اذغ

 . اهوخأ يف ذ ءاهلا نم لاح نوكي نأ زوجيو نال ناث ربحخ ع مفر لحم يف

 بوصنم ريمض هب لصتملا ناك عراضم نم نونلا فذحي مل ثيح [هتكت وأ اهتكياالا : هلوق هيف دهاشلا

 . اهلوصا ىلإ ءايشألا درت رئامضلا نأل هني وا اهنكي نم ءاهلا وهو

 دروأ يذلا وهو هايإ نكت وأ اهايإ نكي ال نإف سايقلاو ناكب بوصنملا ريمضلا لصو وهو ناث دهاشو
 . "فرصتي ها . هلجأ نم تببلا ينومشألا

 )١( ح ا ىلع يبعلا ١ /  115نابصلا مم .



 ام امأ ,تالو نإو الو ام : ةعبرأف سيلب ةهبشملا فورحلا امأو (لصف) . «ةنسح كن نإو»

 مدقتي ال نأو إب اهربخ نرتقي ؛ ال نأو نأب نرتقت ال نأ طرشب نييزاجحلا دنع سيل لمع لمعتف

 .ًارورجيو ًاراج وأ ًافرظ لومعملا ناك اذإ لإ اهمسا ىلع اهربخ لومعم الو اهمسا ىلع اهريخ

 ا ا ًابهاذ ديز ام :وحن طورشلل ةيفوتسملاف

 متهت الو اونمؤي مل نإ رافكلا ىلع يأ : مهيلع نزحت الو هلوق ىلع فطع فرح ولا هبارعإو . نول

 ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف كت ةيهان الو مهيلع دمحم اي كرصان هللا نإف يأ : مهركمب
 اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم وهو آفيفخت ةفولحملا نونلا نوكس همزج

 نإ هبارعإو [ةئسح كت نإو] اهربخ بصن لحم يف قيض يف ةلمجو تنأ هريدقت ًابوجو اهيف رتتسم
 ةماتلا ناك نم وهو ًافيفْخت ةفوذحملا نونلا نوكس همزج ةمالعو طرشلا لعف كت مزاج طرش فرح

 فعض ةئثامعبس ىلإ رشع نم اهبحاصل اهفعاضي ةئسح تبثث وأ لصحت نإو يأ : لعاف عفرلاب ةنسحو
 ًازاوج اهيف رتتسم ريمض ذئنيح كت + مسار لاب بج مصاع ةءارق يورو طرشلا وا عار

 ليجلاك يهو ةمايقلا موي اهبحاص اهيفاوي ىتح اهفعاضي ةنسح ةرذلا نكت نإو يأ : ةرذلا ىلع دوعي

 هبو كلذد ةماتلا لب ةصقانلا ناكب فذحلا صتخي ال هنأ ىلإ ةيألا هذهب فنصملا راشأ دقو  ميظعلا

 دافأو ٠ روذشلا حرش يف يماصملا هلاق امك ليلق ةماتلا يف هنكلىدنلا رطق حرش يف يهكافلا حرص

 . ًاعضوم رشع ةينامث يف ميظعلا نارقلا يف ناك عراضم نم نونلا فذح عقو هنأ يرهزألا

 فورحلا امأو ] ىنعملا يف اهل اهتهباشمل ربخلا بصنو مسالا عفر نم سيلب قحلأ اميف [لصف]
 [تالو نإو الوام : ةعبرأفإ ةيمسالا لمجلا ىلع لوخدلاو دومجلاو يفنلا يف [سيلب ةهبشملا
 يذلا ليبقلاب تخت نأ لماوعلا سايق نال لمعت ال نأ لصألا ناكو ةيفانلا ام المع اهرثكأو تايفانلا
 [ام امأ] ءاوس ةقيقحلا يف امهيبنعم نال سيلل اهتهباشم ةوقل تلمعأ اهنكل لعفلاو مسالا نم هيف لمعت
 [طرشب] يئاسحلا هاحاح ابف نييماهتلا دنع اذكو [نييزاجحلا دنع سيل لمع لإ ةيفانلا يأ

 يناثلا [ و ةزمهلا ةروسكملا ةفاكلا ةدئازلا [نأب | ةيفانلا ام [نرتقت ال نأ] لوألا ةع زوما عامتجا

 [اهربخ مدقتي ال نأ | ثلاثلا [و] ام ىنعمل ةلطبملا تابثولل ة ةديفملا ةيرصحلا [الإب اهربخ نرتقي ال نأ]
 لمعت نأب فرصتت الف لمعلا يف اهفعضل [اهمسا ىلع] روفصع نبال ًافالخ حصألا ىلع ًافرظ ولو

 اهربخل [ لومعملا ناك اذإ الإ اهمسا ىلع اهربخ لومعم] مدقتي [ال] نأ عبارلا [و] عفرلا لبق بصنلا
 راج تدجو يتم ةعبرألا ه ذهف ىتايس امك 0 ا

 ام هبارعإو [ايهاذ ديز ام : وحن | ةروكذملا ةعبرألا [طورشلل ةيفوتسملاف] ةركنو ةفرعم يف اهلامعإ
 ةمالعو بوستس وهو اهربخ ًابهاذ اهمسا ديز ربحلا بصنتو مسالا عفرت ناك لمع لمعت ةيزاجح ةيفان
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 نإ ام :وحن اهلمع لطب نأب تنرتقا نإف 4مهتاهمأ نه ام .هًأرشب اذه ام : ىلاعت هلوقكو

 مسإ ذو هيبنتلل ءاهلاو ةيزاجح ةيفان ام هبارعإو « [4ًارشب اذه ام» : ىلاعت هلوقكو] هرخآ حتف هبصن
 ام هبارعإو [مهتاهمأ ّنه ام] هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم اهربخ آرشبو اهمسا عفر لحم يف ةراشإ
 ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو اهربخ تاهمأ اهمسا عفر لحم يف لصفنم ريمض ّنه ةيزاجح ةيفان
 : ماشه نبا لاق . ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ملاس ثنؤم عمج هنآل ةحتفلا نع ةباين

 اهيف لاقي الف ةدئازلا يأ [نأب تنرتقا نإف] نيتيآلا نيتاه ريغ يف آحيرص نآرقلا يف ام لامعإ عقي ملو
 نيبو اهنيب لصفلاب اهلمع فعضل نييرصبلا دنع ًابوجو [اهلمع لطب] لمعلا نع امل ةفاك ةدئاز لب ةيفان
 ًآمئاق ديز نإ سيل لاقي الف نإ اهيلت ال سيل نإ ثيح نم سيلب اههبش لاوزو فرظلا ريغب اهيلومعم

 ىلعو ربخ مئاقو أدتبم ديز ةفاك ةدئاز نإ اهلمع لطب ةيزاجح ةيفان ام هبارعإو [مئاق ديز نإ ام : وحن]
 : رعاشلا لوق كلذ

 فزخلا متنأ نكلو فيرص الو بهذ متنأ نإ ام ةنادغ ينب

 سيلب ةهبشملا فورحلا دهاوش
 فزخلا متنأ نكلو فيرص الو بهذ متلأ نإ ام ةنادغ ينب 1

 . نيعم لئاق ىلإ بسني مل تيبلا

 . رانلاب یوشی مث

 . مهلذارأ نم متنأ امنإو سالا لضافأ نم متسل ةناذغ ينب اي متنأ لوقي : ىنعملا

 نع ةباين ءايلاب بوصنم ةنادغ « ىبب اي هلصأو فوذحم ىدنلا فرحو فاشم ىدانم ينب : بارعإلا
 رورجم هيلإ فاضم ةنادغو فاضم وهو 2')ءادتهالا ملاعم يف امك ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا

 ربخ بهذ « أدتبم لصفنم ريمض مدنأ  ةدئاز [نإ] ةيفان [ام] ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم هنال ةحتتفلاب
 ةفطاع واولا نكلو ء بهذ ىلع فوطعم فيرص « يفنلا ديكأتل ةدئاز ال . ةفطاع واولا فيرص الو , أدتبملا

 .[دتبملا ربخ فزخلا « أدتبم لصفنم ريمض متنأ ء اهل لمع ال كاردتسا فرح نكل

 ربخلا اهي بصنل اهلمعأ ولو اهلمعي ملو ةيفاثلا [ام] لمهأ ثيح [بهذ متنأ نإ ام] : هلوق هيف دهاشلا

 )١( اه 1794 ةنس ماتخخ ۲ ط . ۲۹ ص . يديبزلا يكملا نب نامثع ديسلل ؛ىدنلا رطق دهاوش حرش .
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 نأ هنم ذخؤي اذهو ؛ لاق « ةدئاز الامل ةدكؤم ةيفان نإ نأ ىلع لوأو ابهذ يور دقو يهكافلا لاق
 ةيفان تناك ول هذه نإ كلام نبا لاق ينيمامدلا لاقو ها كلام نبا رايتخا وهو اهلمع لطبي ال ام راركت
 رجا را لاق مرار لمعلا ريخي مل امك لمعلا نت مل جوب

 امصتعم دحامامح نمام امف ًايسات ىسألا كسي ال

 تيبلا يف امك لمعلا لطبت الف ةيفانلا نإ ةدئازلا نأب جرو روذشلا حرش يف يماصعلا لاقو ها

 اهعم ام لمع نالطب يف ةدئازلا ناك ةدئازلا امو بصنلاب آفيرصو آبهذ تيكسلا نبا ةياور ىلع روكذملا
 ام هدنع يضرملا نأل ماشه نبا ينعي : فنصملا مالك ةيضق ىلع كلذ دري الو « نييوحنلا ةماع دنع

 نإ ام لامعإلا ىلع بصنلاب ةياور تيبلا يفو « اهدعب ةدئازلا نإ دوجو ببسب هلمهأ امنإو آبهذ متنأ نإ ام لاقف
 ام يفنل ةيفان الو ةدئاز ال [ام] نم دافتسملا يفنلل ةدكؤم ةيفان ذئنيح [نإ] نوكت نأ يغبني نكلو . ابهذ متثأ

 . (١)فرصتب ها . تابثإ يفنلا يفن نال اتابثإ مالكلا ريصيف

 ًامصتعم دحأمامح نمام 2 امف آيسأت ىسألا كسب ال ل"

 . هلئاق ىلع رثعي ملو . زجرلا نم تيبلا

 (') ها . اعرنمم امصتعم . توملا مامجلا  ءادتقالا يسأتلا ء نزحلا ىسألا : ةغللا

 دحأ سيلف هبابحأ دقف كقبس نمب ىسأتت نأ هتدقف نم ىلع نزحلا نم كباصأ ام كسني ال : .ىنعملا

 , 0ها . توملا نم ًاعونمم

 ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف كسني«ةيهان ال « كسني ال : بارعإلا
 ىلع. ةردقم ةمضب عوف رم هلعاف ىسألا < هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو ءايلا وهو هرخخأ نم

 [ام] ربا بصنتو مسالا TS [امف] هب لوعفم آيسأت « رذعتلل فلالا

 رورصملاو راجلاو نمب رورجم مامح « رج فرح [نم | مهقفاو نمو نييفوكلا بهذم ىلع ىلواللل ديكأت ةيناثلا

 اهريخ اميصتعم ٠ اهب عوفرم [ام] مسا دحأ ١ امصتعم هلوقب ىلعتم

 فلام نيا بهذم اع اهلثمب ةدكؤم ام لمعأ ثيح [ ًامصتعم لحأ مامح نم ام] : هلوق هيف دهاشلا

 . مهقفاو نمو نييفوكلاو

 ربغت مل امل هدهؤم ةيفاث تناك ول قباسلا تيبلا ىف [بهذ متنأ نإ ام] : هلوق يف [نإ] نأ ىلع هنم ذخؤي
 . [اه] راركت لمعلا ريغت مل امك لمعلا

 )١( ط , 1۹۹ ۔ ۱۹۸ نم ىدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس : نيدلا ييحم دمحم ١١

 ) )۲عاج سوماف / 5٠١١-5848-31١١

 ۲ط م س 1 بع عماوهلا ممم ىلع مماوللا رردلا 4 يطبفشلا نيمألا سن دما .
)1( 
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 211 «لوسر الإ دمحم امو» :وحن ًالإب اهربخ نرتقا نإ كلذكو

 نإ] اهلمع لطبي [كلذكو] ها سايقلاو عامسلا هل دهشي هنإ لاقو اهل رثأ ال هنأ نم كلام نبا هيلإ بهذ
 مالكلا ريصيو يفنلا لطبي الإبو سيل هب تهباش يذلا يفنلا لجأل وه امنإ اهلمع نأل [الإب اهريخ ن رتقا

 امو» : وحن] عفرلا بجو اهب ضقتنا نإف : ةج يبلا يف لاق . ةهباشملا لاوز عم لمعت فيكف آتابثإ
 ضقتنا نإف رصح ةادأ الإو هرب لوسرو أدتبم دمع اهلمع لطب ةيفان ام هبارعإو [(لوسر الإ دمحم
 ءاقنع نبا هلاق يرصبلا دنع بجوو ءارفلا دنع بصنلا زاج ىوسو ريغك ءانثتسالا تاودا نم الإ نودي

 كلام نبا ىكح ها مئاق ريغ ديز ام : وحن اهلمع زوجي هنإف اهريغب ضقتنا اذإ ام فالخب يهكافلا لاقو

 : رعاشلا لوقب كلذ ىلع دهشتساو الإب اهريخ نارتقا لاح اهلامعإ زاوج سنوي نع
 ابذعم الإ تاجاحلا بحاص امو هلهأب آنونجنم الإ رهدلا امو

 ايذعم الإ تاجاحلا بحاص امو 2 هلهأي آنونجتم الإ رهدلا امو س4

 . هنيعي ملو بارعألا ضعب ىلإ هبسنو ينج نبا هدشنأ دقو . ليوطلا نم تيبلا

 . رودت يتلا ةيقاسلا ةادأ نونجنملا هدكیس نبا لاقو اهيلع ىفتسي يتلا بالردلا يه نونجنم : ةغللا

 فرعتسو بيذعتلا ىنعمب يميم ردصم وه لاقي بيذعتلا نم لوعفم مسا وه ًابذعم , ثيناتلا اهيف رثكألاو

 . تيبلاب داهشتسالا نايب دنع ناتياورلا

 ةجاح هل آدحأ ىرأ امو عضي ةراتو عفري ةرات نونجنم نارود رودي الإ نامزلا امو ينيعلا يف امك : ىنعملا

 . اهلانيو اهيلع لصحي ىتح بذعي الإ

 2 ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهمسا رهدلا + ريخلا بو مسالا قرت نبل لمع لمعت قاتا بارعإلا

 يف لماعلا لسفلاب قلعتم رورجمو راج هلهأب « ةيفانلا ام ربح انونجنم . اهل لمع ال ةاغلم ءانثتسا ةادأ الإ
 بئاغلا ريمضو فاضم هلهأو تيبلاب داهشتسالا نايب دنع فرعيس يذلا جيرختلا فالتخا ىلع نونجنملا

 الإ « هيلإ فاضم تاجاحلاو فاضم وهو اهمسا بحاص سيل لمع لمعت ةيفان ام ةفطاع واولا امو « هيلإ فاضم
 ام فرعتسو ةاحنلا نم ةعامجل ًافالخ . رهاظلا وه اذه . ةيفانلا ام ربخ ايذعم . اهل لمع ال ةاغلم ءانثتسا ةادأ
 . داسفلا نم مهلوق يف

 لمعأ دق رعاشلا نأ رهاظلا نإف تاجاحلا بحاص امو هلوقو [انولجنم الإ رهدلا ام] : هلوق هيف دهاشلا

 الإ لوخد ببسب هيفن ضقتنا دق ربخلا نأ عم ربخلا بصنو مسالا اهب عفرف سيل لمع نيعضوملا يف ةيفانلا [ام]
 ام ربح يفن ءافتنا نا امعز كلذ ىلع نيبولشلا هعبتو هيوبيس خيش بيبح نب سنوي رهاظلا اذهب كسمت دقو هيلع

 هلوق نم الك نأ مهلوقب تيبلا اذه نولوؤي روهمجلاو دهاشلا اذه ىلإ آدانتسا سيل لمع اهلامعإ نم عسي الاب
 - وأ آابذعم هبشي الإ تاجاحلا بحاص امو انوجنم هبشي الإ رهدلا ام يأ فوذحم لعفل هب لوعفم ابذعمو انونجنم

YY 



 وس سا لس راب نو حن با ديز مئاق ام :وحن اهمسا ىلع اهربخ مدقت نإ كلذكو

 امو ريدقتلاو « فاضم فذح ىلع ردصم وه امنإو امل ًاربخ سيل بوصنملا نأب هنع بيجأو

 دامتعا ديفي زاوجلاب همزجف ًابيذعت بذعي الإ تاجاحلا بحاص امو نونجنم نارود رودي الإ رهدلا

 اهلمع فعضل [ديز مئاق ام : وحن اهمسا ىلع اهربخ مدقت نإ] اهلمع لطبي [كلذكو] ءارفلا بهذم

 ًادهشتسم اهربخ مدقت دنع اهلامعإ زاوج سنوي نعو لمعلا يف لصأ اهنإف سيل فرصت اهفرصت مدعل
 : قدزرفلا لوقب هيلع

 رشب مهلثم امذإو شيرق مهذإ مهتمعن هللا داعأ دق اوحبصأف

 ًابذعم بذعي الإ تاجاحلا بحاص امو نوئجنم نارود رودي الإ رهدلا امو ريدقتلاو فوذحم لعفل ًاقلطم لوعفم :

 4 ()فرصتب ها 5 هيلع ساقي الف ذاش تيبلا اذه لاق نم مهنمو هدعب اهلعف ردقملا

 رشب مهلثمامذإو شيرق مهذإ مهتممن هللاداعأ دق اوحبصأق — ٥

 يميمتلا ةعصعص نب بلاغ نب مامه قدزرفلا هلئاق . طيسبلا نم تيبلا

 حرش يف امك اهعلطمو . زيزعلا دبع ني رمع ناورم ينب لدعأ نينمؤملا ريمأ اهيف حدمي ةديصق نم

 : 0 ىنغملا دهاوش

 ردضص اهل اسوي ةدراو لكف اهدراو كلتقي ال كمومه ردصا

 : هب دهشتسملا تيبلا ليقو

 ردتبي فرعلا نإف هوردابو  مكمامأ نع ىليل نبا نإف اوريس

 رشب مهلثمامذإو شيرق مهذإ ٠ مهتمعن هّللاداعأ دق اوحبصأف

 : هدعبو

 نم راص ىنعمب عقي ام ربخ يف فالخ ىلع ًايضام العف اهربخ عقو دقو راص ىنعمب انه حبصأ : ةغللا

 ةليبق شيرق . برعلا رئاس ىلع ناطلسلا يف طسبلا ةمعنلاب دارأ مهيلع اهدر « مهتمعن هللا داعأ لاعفألا

 3 . زيزعلا دبع نب رمع موق ةيمأ ونب اهنمو كو يبنلا

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ < ص ۲ ۰ ۱۹٦۹ط .

 ) )۲ص ء ۱ ج : يطويسلل ۲۳۸-۲٤۷ .
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 E ا ‹ لکا ديز كماعط ام :ىحن ربخلا لومعم مدقت وأ

 لاحلا ٍىلع بصنلاب مهلثمو ايندلا يف يأ : بولجم لاو ام تا وب نأب هلع 55

 اراج وأ افرظ مدقتملا ربخلا ناك اذإ اهلمع روفصع نبا زاجأو « يتأيس امك افيرعت ديفت ال هتفاضإو

 ةجهبلا يشاوح يفو « ينازاتفتلا دعسلاك نرققحم عمج كلذ ىلع هعبتو هيف عسوتلا ةرثكل ارورجمو
 فرظلا ناك اذإ اهلامعإ زاوج يهكافلا هعبتو يطويسألا حراشلا هنوني اه رهظألاو ءاقثع نبا فيرشلل

 ام : وحن] ارورجمو راج الو افرظ سيلو اهمسا ىلع [ربخلا لومعم دق وأ] ها اهربخ مدقتملا
 ًادتبم ديز برعيف اهلمع لطبي ذئنيح هنإف [لكآ ديز] لكآل مدقم لوعفم هنأ ىلع هميم حتفب [كماعط

 : رعاشلا لاق اذلو « مدقتلاب اهربخ لومعم الو اهربخ يف فرصتي الف لمعلا يف اهفعضل هربخ لكآو
 فراعانأ ىلم ىفاو نم لك امو ىثم نم لزانملا اهفرعت اوسلاقو

 ظفل ٠ ضام لعف داعأ « قيقحت فرح دق « همسا ةعامجلا واوو صقان ضام لعف حبصأ : بارعإلا

 ہجلا ىلع لاد ميملاو هيلإ فاضم ءاهلاو داعأل لوعفم ةمحن مهتمحن « لعاف ةلالجلا

 | نم هل لحم ال فرح لاقيو بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم فرظ لاقيو ليلعتلا
 ان ام مهلثم ام « ىلوالاك ةيليلعت ذإ ةفطاع واولا ذإو « [دتبملا ربح شيرق ٠ أدتبم لصفنم

 ا جيلا نا الام يلوا كاهن ابل مدقم ام ربح لثم

 . يتأتس لارقأ هيف ءاملعللو

 مهنمو ةاحنلا ضعب اهمسا ىلع اهربخ مدقت عم [ام] لامعإ زوج ثيح رشب مهلثم ام هلرق هيف دهاشلا

 , قدزرفلا تيب نيلدتسم ءارفلاو سنوي
 مدقم ربخ هنأ ىلع [لثم] عفرب يه لب [لثم] بصنب اهنأب ثيبلا ةياور نوركنيو كلذ نوبأي روهمجلاو

 اذإ [ام] نولمعي ال مهنأ فرعي ملف زاجحلا ةغلب ملكتي نأ دارأو يميمت هنال ًاطحأ رعاشلا نأ وأ رحتؤم أدتبم رشبو

 ربح عفر لحم يف حيتفلا ىلع يئبم وه لب مهدنع ةحتفلاب برعم سيل لثم نأ ء « ىطعخي مل هنوك ىلعو ربخللا مدقت

 هد اسما سل للا

 . (' فرصتب

 فراع انأ ىنم ىفاو نم لك اسمو 2 ىنم نم لزانملا اهفرعت اولاقو

 : اهعلطم ةديصق نم يليقعلا ثراحلا نب محازم هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 فصاوعلا اهيلع تلتساو يحلا نم ٠ تدب ةراد نيزهلاب كقاشأ

 ٌفِراَفَرلا بونجلا تابوث نيناثع امهيضتعت احنرين ًالامشو ابص

 . ۵ ط « 1١94-5٠١ ص < ١ ج كلاسلا ةباده :نيدلا ييحم دمحم (1)



 ًاسلاج ديز رادلا يف ام :وحن ًارورجمو ًاراجوأ ءًاسلاج ديز كدنع ام :وحن ًافرظ ناك نإف
 ا ا ا ا ا A SSA اهلمع لطبي مل

 يف ام : وحن ًارورجمو آراج وأ ًاسلاج ديز كدنع ام : وحن ًافرظ] ربخلا لومعم يأ [ناك نإف]
 لوقتف « امهريغ يف اوعسوتي مل ام رورجملاو فرظلا يف مهعسوتل [اهلمع لطبي مل ًاسلاج ديز رادلا
 ديز هيلإ فاضم فاكلاو آسلاجل لومعم ناكم فرظ دنع ةيزاجح ةيفان ام لوألا لاثملا بارعإ يف

 الاجل لومعم رورجمو راج رادلا يف ةيزاجح ةيفان ام يناثلا لاثملا يف لوقتو اهربخ آسلاج اهمسا

 : اهنمو

 فراعانأ ىنم ىفاو نم لك امو 2 ىنم نم لزانملا اهفرعت اولاقو

 : هذدعبو

 فقاوو خينم يبباحصأو يلإ تشم اذإ عذجلا ةليل اهنم سنأ ملو

 لزنم عمج لزانملا « هتفرع ىتح هتبلطت يأ نالف دنع ام تفرعت مهلوق نم فرعت نم رمأ فرعت : ةغللا
 . [جحلا رعاشم نم رعشم يهو] ةكم نم خسرف ةفاسم ىلع ةعقب يه ميملا رسكب ىنم « لوزنلا ناكم وهو

 لسو اهبلطت ينعي اهفرعت : اولاقف اهنع لأسف اهدقف مث جحلا يف هتبوبحمب عمتجا هنأ لوقي : ىنعملاو
 . (7فرصتب ها . لأسأ ىتح ىنم ىفاو نم لک فرعا ال انآ : لاقف ىنم نم جاجحلا لزانم يف اهنع

 « هب لوعفم ءاهلاو تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف فرعت « هلعافو لعق اولاق : بارعإلا

 « لزانملا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج ىنم نم « لزانملاب هلصأو ضفاخلا عزنب بوصنم لزانملا
 اهلعج بصنلاب اهاور نم اهمسا لكو ةيزاجح ام وأ ادتبم لك < اهل لمعال ةيميمت ةيفان امو ةفطاع واولا امو

 هيف رتتسم هلعافو ضام لعف ىفاو « لك ىلإ ةفاضم لوصوم مسا نم « تيبلا رخآ يف يتآلا فراعل هب ًالوعفم

 « ًادتبم لصفنم ريمض انأ « لوصوملا ةلص ةلمجلاو ىفاول هب لوعفم ىنم نم « يلإ دوعي وه هريدقت آزاوج
 لحم ال ةيئادتبا امإو ةيميمت [ام] رابتعاب لك وه يذلا !دتبملا ربخ عفر لحم يف امإ فراع انأ ةلمجو هربخ فراع
 ىفاو نم لك فراع انأ امو مالكلا لصأ نوكيو فراعل ةيلوعفملا ىلع لك بصن ىلع ءانب بارعإلا نم اهل

 . ىنم
 مدقتل اهلامهإ بجو دقو ةيفان انهه [ام] نإف لك عفرب فراع انأ ىنم ىفاو نم لك ام : هلوق هيف دهاشلا

 لعفلا لمع لمعي لعاف مسا فراع نأل لك هلوق وه هلومعمو فراع هلوق وه اهربخف اهمسا ىلع اهربخ لوعفم

 . ()فرصتب ها . لوعفملا بصنيو لعافلا عفريف

 )١( ص . ۲ ج بيبللا ينغم دهاوش حرش : يطويسلا 911-91١ .

 ) )۲ص بهذلا روذش قيقحتب برألا ىهتنم : نيدلا ييحم دمحم ۱۹۵-۱۹١ .

 ضرما



 500000 لمعتف ال امأو «طورشلا تفوتسا نإو اهنولمعي ال ميمت ونبو

 ديز ام : وحن يأ ها زئاجف ربخلا ىلع لومعملا ميدقت امأو : يهكافلا لاق اهربخ آسلاجو اهمسا ديزو

 يف يرشخمزلا لاق . ةروكذملا [طورشلا تفوتسا نإو اهنولمعي ال ميمت ونبو] ًاسلاج كدنع
 هنأ مصاع نع ينغملا يفو ها فحصملا يف يه فيك ىرد نم الإ رشب اذه ام نوءرقيو : ا

 ةدحولاو ًاروهظ سنجلا يفنت ةنيرقلا مدع دنع يهو ةيفانلا يأ [ال امأو] ها ةيميمتلا ىلع مهتاهمأ عفر

 : رعاشلا لوقك لوألا يف اصن نوكت دقو ًالامتحا
 ايقاو هللا ىضقامم رزو الو ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زعت

 ال دحاو لجر يفنملا نأ ىلع لدي هيلع ىنثملا فطع ذإ نالجر لب يدنع لجر الك يناثلا يفو
 لمعتف] ةأرما لب يدنع لجر ال لوقي نأب رخآ ًاسنج هيلع فطعل سنجلا يفن دارأ ول ذإ لاجرلا سنج

 ايقاو هللا ىضق امم رزوالو ا ل ام ۷

 yO O a ةغللا

 . ظفحلاو ةياعرلا يهو ةياقولا نم لعاف

 اهيف ءيش لك نأل ايندلا هذه يف بعاتملاو ملألا نم كل ثدحي ام لك ىلع ربصتو لست لوقي : ىنعملا

 . كيلع ىلاعت هللا هردق امم كعنميو كظفحي ءيش دجويال هنأ دقتعت نأ بجيو ءانفلا ىلإ ليآ

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فلألا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف زعت : بارعإلا

 هلوقب قلعتم رورجمو راج ضرألا ىلع « ء اهمسا ءيش « سيل لمع لمعت ةيفان ال ةيليلعت ءافلا ءيش الف« تنا

رزو « ةيفان ال رزو الو « ال ربخ آيقاب « ءيشل ةفص فوذحمب آقلعتم نوكي نأ زوجيو يتآلا آيقاب
 نم اهمسا 

 هلعافو لعف هللا ىضق « يتآلا ايقابب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف لوصوم مسا ام « رج فرح

 . الربح ًايقاو هللا هاضق امم هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو

 ةيفانلا ال تءاج ثيح [ايقاو رزو الو 3 ًاقاب ءيش ال] : هلوق هيف دهاشلا
 دعس

 . ًالامتحا ةدحولاو سنجلا يفنت ةئيرقلا مدع دنع اهنأ عم آروهظ

 دقو ًاعيمج امهركذ دقو اهربخو اهمسا ريكنت سيل لمع ةيفانلا ال لامعإ يف طرشي هنأ وهو ناث و

 5 (7)0فرصتب ها 5 تاطوسبملا يف ذ ةروكذم اذه ريغ لاوقأ تدرو

 .ةهطي ؟4١ ص / ١ ج كلاسلا ةياده : نيدلا ىيحم دمحم )١(

 ففي



 نوكي نأ وهو رخآ طرشب ديزتو ام يف ةمدقتلا طورشلاب طقف نييزاجحلا دنع ًاضيأ سيل لمع
 O SE 5 ل نیترکن اهريخو اهمسا

 شفخألا اهعنم ىتح ليلق اهلمع نأ اهدحأ : تاهج ثالث نم سيل فلاخت اهنكل [اضيأ سيل لمع
 نييزاجحلا دنع] يتأيس امك تاركنلا يف الإ لمعتال اهنأ ةثلاثلا . ليلق اهربخ ركذ نأ ةيناثلا . دربملاو

 قافتا ّنظ نمل آفالخ امهريغو بجاحلا نباو يرشخمزلا هيلع صن امك ميمت ينب نود يأ [طقف -
 لوألا طرشلا ادع ام ةيفانلا [ام يف ةمدقتملا طورشلاب] ةيفانلا امب فالخلا صخف اهلامعإ ىلع برعلا

 اههبش نأل اهطورش يف ديز امنإو [رخآ طرشب] ام ىلع ال ينعي [ديزتو] ةدئازلا نأب نرتقت ال ةيفانلا نال
 دنع لبقتسملا يفنل الو لاحلا يفنل سيل نأل فعضأ اههبش ناك امنإو ام هبش نم فعضأ سيلب
 يفنل نوكت دق اهنإ شفخألل اعبت كلام نبا لاق نإو هيوبيس مالك رهاظ نع يدارملا هلقنو نيرثكألا
 وحنب كلام نبا مهيلع درو روهمجلا لاق امك لاحلل هصلخت اهنإف عراضملا تفن اذإ اهنإف ام امأو لاحلا

 نأ وهو] هفالخ ةنيرق ءافتنا لاحلل هنوك طرش نأب بيجأو «هلدبأ نأ يل نوكي ام لقإ» : ىلاعت هلوق

 : رعاشلا لوق امأو . آمئاق ديز ال لاقي الف ةفرعم يف لمعت الف [نيتركن اهربخو اهمسا نوكي
 اناريج ناريجلا الو اراد رادلا الا انل نيضم ماوعأ دعب اهتركنأ .

 اناريج ناريجلا الو آراد رادلا ال اهل نيضم ماوعأ دعب اهتركنأ - ۸

 ع ماع عمج ماوعأ « اهيلع ةلادلا ةمالعلا ءاحمناو اهتايآ روثد ببسب اهفرعأ مل دارأ اهتركنأ : ةغللا

 . نررم نيضم

 باهذو اهريغتل اهفرعي مل اهب رم امل هنأب ماوعأ يضم لبق اهيف هبابحأ ىقلي ناك آراد فصي : ىنعملا
 . اهفراعم

 2 هب لوعفم ريمض ءاهلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعاقو ضام لعف ركنأ اهتركنأ : بارعإلا

 هلعافو ضام لعف ىضمو « هيلإ فاضم ماوعأو فاضم دعب ركنأ هلماع ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ دعب
 حفرت سيل لمع ةلماع ةيفان ال ء« ىضمب قلعتم رورجمو راج اهل « ماوعأل ةفص رج لحم يف ةلمجلاو ةوسنلا نو

 ةيفان الو ةفطاع واولا الو ءاهب بوصنم اهربخ ةيناثلا اراد ء اهب عوفرم اهمسا رادلا ءربخملا بصنتو مسالا

 ىلع فوطعم اهربخو اهمسا عم ةيناثلا ال ةلمجو اهب بوصنم اهربخ اناريج اهب عوفرم اهمسا ناريجلا اضيأ

 . ىلوألا ال ةلمج

 نأ عم سيل لمع نيعضوملا يف ةيفانلا ال لمعأ ثيح اناريج ناريجلا الو آراد رادلا ال هلوق هيف دهاشلا
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 : هلوق يبنتملا هيلع ساق دقو لاق عئاش اذه ىلع يدنع سايقلاو : كلام نبا لاق ردانف
 ايقاب لاملا الو ًابوسكم دمحلا الف ىذألا نم ًاصالخ قزري مل دوجلا اذإ

 . 22فرصتي ها . رودنلا ىلع لومحم اذهو . لأب ىلحم وه ذإ ةفرعم نيعضوملا يف اهمسا

 . [يلاتلا تيبلا] هلوق يبنتملا هيلع ساق دقو

 ايقاب لاملا الو ًابوسكم دمحلا الف . ىذألا نم ًاصالخ قزري مل دوجلا ذإ - 4

 : اهعلطم ةديصق نم يبنتملل تيبلا

 اينامأ نكي نأ ايانملا بسحو ايفاش توملا ىرت نأ ءاد كب ىفك
 ايجادم اودع وأ ايعأف ًاقيدص ىرت نأ تينمتاملاهتينمت

 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو

 اهبرب ردغ نيعلا عومد نِإف
 ىذألا نم اصالخ قزري مل دوجلا اذإ

 ايراوج نيرداغلا رثإ نك اذإ
 ايقاب لاملا الو ًابوسكم دمحلا الف

 : هلعبو

 ىتفلا ىلع لدت قالخأ سفنللو

 : ءانثلا وه دمحلا 3 كلذ وحنو اياطعلا دادعتب ىطعملا ىلع نملا ىذألا 3 مركلاو ءاطعلا دوجلا : ةغللا

 نأل لاملا قبي ملو دمحلا لصحي مل ىذألاب دارملا وهو هب نملا نم دوجلا صلختي مل اذإ لوقي : ىنعملا

 ىنعملا اذه نأكو روجأم الو دومحم ريغ يطعي امب نانملاف دمحلا لطبي نملا يأ ىذألاو دوجلا هب بهذي لاملا

 . تادرفملا فيرعت ادع ام(" )هقورحب ها (4ىذآلاو نملاب مكتاقدص اوطلبت الو : ىلاعت هلوق ىلإ رظني

 اذإ ريدقتلاو هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف بئان دوجلا نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ : بارعإلا

 يفن فرح مل « اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف لعافلا بئانو فوذحملا لعفلا نم ةلمجلاو دوجلا قزري مل
 ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعاف بئانو ملب موزجم لوهجملل ينبم عراضم لعف قزري « بلقو مزجو

 ناث لوعفم ًاصالخ ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمجلاو لوا لوعفم وهو دوجلا

 لمعت ةيفان ال ء اذإ باوج يف ةعقاو ءافلا الف « اصالخب قلعتم رورجمو راج ىذألا نم « ةفولحملا قزريل

 ع اهمسا لاملا سيل لمع لمعي يفن فرح ال فطع فرح و اولا الو « اهربخ ًابوسكم ال مسا دمحلا سيل لمع

 . اهربخ ايقاب

0 
 اات مأ ىتأام ءاخس ناكأ 5

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ ص ۵ 17١5ط( .

 ) )۲ةيآلا ءةرقبلا ٠١٤١ .

 ) )۳يقرقربلا نمحرلا دبعل : هحرش عم يبتملا ناويد ج٤ / ٤1۹ / 47١ .
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 ةغل يف سيل لمع لمعتف ةيفانلا نإ امأو .رعشلا يف اهلمع رثكأو كنم لضفأ لجرال :وحن
 E ا 0 01111 ةيلاعلا

 هلامو هيلع ءانثلا باستكا هبحاص ديفي الف هراكملاب هعابتإ نم ًاصلاخ نكي مل اذإ ءاطعإلا نإ يأ
 قزريف ىنعملا اذه ىلعو «ىذألاو ّنملاب مكتاقدص اولطبت ال : ىلاعت هلوقل ةراشإ هنم اذهو قاب ريغ

 هديفي امل فلاخم اذه فلاخي دق امم رطقلا حرش دهاوش ىلع يحرش يف امف لوهجملل ًاينبم ءايلا مضب

 عفرت سيل لمع لمعت ةيزاجح ةيفان ال هبارعإو [كنم لضفأ لجر ال : وحن] يبنتملا ناويد حرش مالك
 ةمالعو اهب بوصنم اهربخ لضفأ هرخآ مض هعفر ةمالعو اهب عوفرم اهمسا لجر ربخلا بصنتو مسالا
 اهلمع ظفحي ال هنإ ليق لب [رعشلا يف اهلمع رثكأو] لضفأب قلعتم رورجمو راج كنم هرحخآ حتف هبصن
 يف ءاقنع نبا لاقو ها ةحمللاو رطقلا يف امل فلاخم اذهو ءهب صتخت الو يهكافلا لاق رثنلا يف

 روذشلا حرش يف يماصعلا لاقو ها رعشلاب ةبراغملا رثكأ هصخو آدج ليلق اهلمعو ةجهبلا يشاوح
 كلذب مزجو « ةاحنلا عيمج يأر هنأ يضرلا ةرابع رهاظ لب رعشلا يف الإ لمعت ال اهنأي دحاو ريغ حرص
 هيف ركذي مل هنأل روذشلا يف ينعي : انه همالك ةيضق ىلع كلذ دري الو هريغو رطقلا يف فنصملا

 نإ اماو] ىهتنا مهضعب هيلع ىرج امك ميمعتلا ىلإ هباهذ لامتحال رعشلا يف اهلمع نوك طارتشا

 كلام نبا لاق امك ال لمع نم لقأ اهلمعو [سيل لمع لمعتف] نونلا نوكسو ةزمهلا رسكب يهو [ةيفانلا

 نيعلاب [ةيلاعلا] لهأ [ةغل يف] لوألا باوصلاو « ال لمع نم رثكأ نإ لمع : لاقف « نايحوبأ هسكعو
 اهالاو امو ةكم ءارو ام ىلإو ةماهت ضرأ ىلإ دجن قوف ام يهو « تحت نم ةانثملا ءايلاو ةلمهملا

 ةيلاعلا لهأ ريغ امأو . حاحصلا يف هلاق سايقلا فالح ىلع يولع آضيأ لاقيو < يلاع اهيلإ ةبسنلاو

 وبأ هححصو كلام نباو ينج نباو يسرافلاو نييفوكلا رثكأ يأروه اهلمعب لوقلاو لصألا ىلع اهلمهيف
 هيوبيس نع ماشه نبا هلقنو ةبراغملاو نييرصبلا رثكا هعنمو دربملاو يئاسكلا نع ماشه نبا هلقنو نايح

 هلوق وهو مسالا اهب عفرف سيل لمعأل لمعأ هنإف آيقاب لاملا الو  آبوسكم دمحلا ال : هلوق هيف دهاشلا

 ىلحم هنأل ةفرعم نيعضوملا يف اهمسا نوك عم . ًايقابو ًابوسكم هلوق وهو ربخلا اهب بصنو لاملاو دمحلا

 . فلألاب

 . سيل لمع ةلماعلا ال ربخ ركذ زاوج ىلع ًاضيأ لدف نيعضوملا يف ربخلا ركذ دقو

 يف نكتسم ريمض نم ًالاح بوصنملا مسالا لعج مزتلاو فذحلا بجاو اهربخ نأ معز نمل افالخ
 . ©3)فرصتب ها . تاطوسبملا يف روكذم اهثحب يف مالك يقبو فوذحملا ربخلا
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 نم عمسو «ًائاق ديز نإ :وحن ةركن وأ ةفرعم اهمسا ناك ءاوس ءام يف ةمدقتملا طورشلاب
 0 ا . ةيفاعلاب الإ دحأ نم ًاريخ دحأ نأ مهمالك

 وأ ةفرعم اهمسا ناك ءاوس] ًاضيأ لوألا طرشلا ادع ام يأ [ام يف ةمدقتملا طورشلاب] يأ : ءارفلاو

 ديز ربخلا بصنتو مسالا عفرت سيل لمع لمعت ةيفان نإ هبارعإو [ًامئاق ديز نإ] : وحن لوألاف [ةركن
 نم نوعدت نيذلا نإ : ىلاعت هلوق ميظعلا نآرقلا نم ةفرعم اهمسا هيف ءاج اممو < اهربخ ًامئاق اهمسأ

 ًادابع بصنو نينكاسلا ءاقتلال اهرسكو نإ فيفختب ريبج نب ديعس ةءارق يف «مكلاثما ًادابع هللا نود
 يف ةلثامملا يه ةءارقلا هذه يف ةيفنملا ةيلثملا نوكتو آدابعل تعن ًاضيأ بصنلاب مكلاثمأو ةيربخلاب
 ةيناسنإلا يف مكل نيهباشمو نيلثامم ادابع هللا نود نم نوكرشملا اهيأ نوعدت نيذلا ام يأ : ةيناسنإلا
 نإو مهف يأ : ةيدوبعلا يف ةلئامملا ةروهشملا ةءارقلا يف ةتبثملا ةلثامملاو « ةتوحنم راجحا مه لب

 ةيزم مهيلع مكلف ءالقع متنأو دامج مه لب ةيناسنإلا يف مكنوهباشي ال مهنكل ةيدوبعلا يف مكوهباش
 ةيآلا هذهب ليثمتلا فنصملل ىلوألا ناكف « ىنعملا يف نيتءارقلا نيب يفانت الف « مهنودبعت فيكف

 نم عمس] ةركن اهمسا ناك اذإ ام وهو « يناثلا [و] ةينآرقلا تايآلاب ليثمتلا راثيإ يف هتداع ىلع ايرج

 [ةيفاعلاب الإ دحأ نم ًاريخدحأ نإ] ءادنلا بيجم حرش يف يريرحلا هلاق امك ةيلاعلا لهأ يأ [مهمالك
 ةافاعم هوركملا نم هللا هافاع « دبعلا نع هللا عافد : ةيفاعلا سوماقلا يفو . راضملا نم ةمالسلا يأ

 كنم مهيفاعيو سانلا نم هللا كيفاعي نأ : ةافاعملاو « هافعأك ءالبلاو للعلا نم ةيفاعلا هل بهو ةيفاعو

 رصح ةادا الإ ريخب قلعتم دحأ نمو اهربخ ًاريخ اهمسا دحأ سيل لمع لمعت ةيفان نإ هبارعإو . ها
 : رعاشلا لوق سيل لمع نإ لامعإ ىلع آدهاش يئاسكلا هدشنأ اممو « رورجمو راج ةيفاعلاب

 نيئاجملا فعضأ ىلع الإ دحأ ىلع ًايلوتسم وه نإ

 نيناجملا فعضأ ىلع الإ دحأ ىلع ايلوتسم وه نإ ۷١
 لئاق ىلإ ًآبوسنم مهنم دحأ هركذي مل اذه عم هب ةاحنلا داهشتسا رثكي تيبلا اذه . حرسنملا نم تيبلا

 : م
 قولا يف تيور يتلا ةياورلا اهادحإ ةفلتخم ةروص يف تيبلا اذه زجع ىوري ةياورلاو : ةغللا

 . نيعالملا هبزح ىلع الإ : ةيناثلا

 . سيحانملا هبزح ىلع الإ : ةثلاثلا

 عمج نيناجملا هيف فرصتلا مامز كلمو ءيشلا ىلع ةيالو هل ناك هانعم ىلوتسا نم لعاف مسا وه آيلوتسم

 . علاطلا ءوس هفلاخ نم وهو سوحنم عمج سيحانملاو . نجلا ةلبخ نم هلصأو هلقع بهذ نم وهو نونجم

 . نيناجملا فعضأ ىلع الإ سانلا نم دحأ ىلع ةيالو يذب ناسنإلا اذه سيل : ىنعملا
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 ا «نيحلا ظفل اهريخو اهمسا نوكي نأ طرشب سيل لمع لمعتف تال امأو

 امأو] كراض الو كعفان كلذ نإ ةيلاعلا لهأ مالك نم عمس نيتفرعم اهربخو اهمسا نوكي دقو
 وأ ؛ ةباسنو ةمالع يف امك ٠ يفنلا يف ةغلابملل وأ ةملكلا ثينأتل ءاتلا اهيلع تديز ال اهلصأو [تال
 ءاقتلا لصأ ىلع رسكلابو تاكرحلا فخأ هنأل روهشملا ىلع حتفلاب نيتكاسلا ءاقتلال تكرحو اعم امهل
 ءاتلابو ءاهلاب اهيلع فقويو ًاموزل اهيلومعم دحأ فذحسب نهولا نم اهقحلي امل اريج مضلايو نينكاسلا
 اهصاصتخال لمعلا قاقحتسا يف ةعبرألا فورحلا ىوقأ يهف برعلا عامجإب [سيل لمع لمعتف]

 نإو هريغ يف لمعت الف [نيحلا ظفل اهربخو اهمسا نوكي نأ طرشب] لعفلا اهيفن ظفحي مل ذإ مسالاب
 صتخت ال ليقو . فنصملا مهعبتو روهمجلاو هيوبيس هيلع ام اذهو « مالكلا يف اهتلقل كلذو هفدار
 الإ لمعت الو روذشلا يفو « ليهستلا مالك رهاظ وهو ناوألاو ةعاسلاك هفدار اميفو هيف لمعت لب نيحلاب
 نوك طرشب تال ءاقنع نبال ةيطيرمعلا حرش يفو « ىهتنا ةلقب ناوألاو ةعاسلا يفو ةرثكب نيحلا يف
 نم نيحلا ريغ ىلع اهلوخد لاثمو . ىهتنا ةلمهم تناك نامزلا ىلع لخدت مل نإف آنامز اهربخو اهمسا
 : رعاشلا لوق نامزلا ءامسا

 ميخو هيغتبم عترسم يغبلاو مدنم ةعاس تالو ةاغبلا مدن

 . ها فعضأ ىلإ فاضم نيناجملاو رورجمو راج فعضأ ىلع غرفم ءانثتسا وهو ءانثتسا ةادأ الإ « ايلوتسم هلوقب قلعتم رورجمو راج دحأ ىلع اهربخ آيلوتسم « اهمسا وه « سيل لمع لمعت ةيفان نإ : بارعإلا
 ريمضلا وه يذلا مسالا اهب عفرف سيل لمع ةيفانلا نإ لمعأ ثيح ًيلوتسم وه نإ : هلوق هيف دهاشلا

 . يئاسكلا بهذم وهو آيلوتسم هلوق وه يذلا اهربخ بصنو لصفنملا
 [دتبملا يف ال آئيش لمعت ال ةيفانلا نإ نأ ىلإ اويهذ نيذلا نييرصبلا رثكأو ءارفلا ىلع دري دهاشلا اذهو

 الإ مالكلا يف هل بصان الو ةرهاظلا ةحتفلاب ًابوصنم آدرفم آمسا ربخلا دورو تيبلا نم درلا هجوو ربخلا يف الو
 . ريمض تيبلا يف مسالا نإف ال اهب صتختت امك تاركنلاب صتخت ال اهنأ يف ام لثم ةيفانلا نإ نأ [ضيأ دهاشلا اذه نم ذحؤيو ةيفاعلاب الإ دحأ نم ريخ دحأ نإ ةيلاعلا لهأ لوق وحن اريثك رثلاو رعشلا يف هدورول ذاش هنأ اومعزي نأ مهل سيلو نإ

 . ها نيناجملا فعضأ ىلع الإ هلوقب ينئتسا هنأل لمعلا يف حدقي ال الإب ربخلا دعب يفنلا ضاقتنا نأ ًاضيأ هنم ذخؤيو
 مسيخو هيغتمبم عترم يغسلاو مدنم ةعاس الو ةفسبلا مدسن ألا

 : نب لهلهمل ليقو ينيعلا يف امك يميمتلا هللا ديبع ةحلط نب ىسيع نب دمحم هلئاق . لماكلا نم تيبلا
 . ٤ط. ۳۲۱۔۳۲۹ ص ۰ ١ ج ليقع نبا حرش ىلع ليلجلا ةحنم : نيدلا ييحم دمحم (1)
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 : هلوقو
 ءاقبنيح سيل نأاتبجأف ناوأ تالو انحلص اوبلط

 . هوبسني ملو ءىيط نم لجرل ليقو ينانكلا كلام

 يمي ردصم مدنم « هردق زواجتي يذلا يغابلاو ةاعدو عادو ةاضقو ضاق لثم غاب عمج ةاغبلا : ةغللا

 مل اذإ ناكملا مخو لاقي نأ هلصأ ميخو. #بعلنو عترنإ» : ىلاعت هلوق هنمو ناكم مسا عترم « مدنلا ىنعمب

 . هخانم كقفاوي مل وأ هؤالك عجني

 نأل مدنلا تقو سيل تقولا نأ لاحلاو ءاضقلا لصف موي نومدني دودحلا نيزواجتملا ةاغبلا نأ : ىنعملا

 . ةرخآلاو ايندلا يف روبثلاو ليولاب هيغتبم ىلع دوعي ةميخو هتبقاع لزت مل يغبلا بكترم نإو تاف دق هتقو

 اهمساو سيل لمع لمعت ةيفان تال « ةيلاح واولا تالو « لعاف ةاغبلا ضام لعف مدن : بارعإلا

 هتقو نأل مدنلا تقو سيل تقولا نأ لاحلاو ةاغبلا مدن يأ لاح بصن لحم يف ةلمجلاو اهربخ ةعاس « فوذحم

 هيغتبم نم يختبمو فاضم عترمو ناث أدتبم عترمو لوأ ادتبم يغبلاو « هيلإ فاضم مدنمو فاضم ةعاسو تاف دق

 يف هربخو يناثلا ادتبملا نم ةلمجلاو يناثلا ادتبملا ربخ ميخو « هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم يختبمو هيلإ فاضم

 . لوألا إدتبملا ربخ عفر لحم

 هظفل نم تسيلو نيحلا ىنعمب يهو ةعاس ظفل يف تال لمعأ ثيح مدنم ةعاس تالو : هلوق هيف دهاشلا

 لمعت لب نيحلا ظفلب اهلمع صتخُي ال تال نأ ىلإ بهذ ذإ ىضرلا مهنم ةعامج هنع هلقن اميف ءارفلا بهذم وهو

 يف هيلإ عجراف ليوط مالك هلأسملا يفو . كلذ وحنو ناوأو نامزو تقوو ةعاسك نامزلا ىلع لد اميف

 , فرصتب ها . تاطوسبملا

 ءاقب نيح سيل نأ اتبجأف ناوأ تالو انحلص اوبلط بالا

 هفاضأف ءيط نم لجرب لزن ءاكملا همسا نابيش نم لجر ناكو يئاطلا ديز وبأ هلئاق . فيفخلا نم تيبلا

قي ةثداحلا هذه يفو نابيش ونب كلذب رخفو هلتقف فيسلاب ينابيشلا هيلإ بثو ركس املف رمح هاقسو
 ديز وبأ لو

 ۰ 1 : اهعلطم ىتلا هتملك

 ءاكملا ةبرضب مترخفو | متحرف دق نأ نابكرلا ارح

 ءافو نيسحو ىقت نم مكل ىندأ ناك اهراعل يرمعلو

 : ينغملا دهاوش حرش يف امك هب دهشتسملا تيبلا لبقو

 ءاحخرو اورصبا ول ی اوناكو مهيلعانبرح ًاوشعب

 ءاقي نيح سيلناانبجأف ناوأ تالو انحلص اوبلط
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 : # صانم نيح تالو اودانفإ# : وحل مسالا فذح بلاغلاو ءاهرخ وأ اهمسا فذحي نأبو

 اهربخ هيلإ فيضأ امو اهمسا فذحف حلص ناوأ ناوألا سيل وأ حلص ناوأ نيحلا سيل هلصأ

 [و] ةرورضلل هنونو رسكلا ىلع هانبف انزو لازن هبشي ناوأ نأ الإ دعبو لبق ىنبي امك هانبف هنيونت ردقو
 يأ [اهربخ] فذحي نأب [وأ] اهربخ ركذيو [اهمسا فذحي نأب] اهربخو اهمسا نيب عمجي ال نأ طرشب
 [مسالا فذح] مهمالك يف ةرثكب عومسملا يا [بلاغلاو] عمسي مل هنأل ناعمتجي الف اهمسا ركذيو

 نسحي الف ةدئافلا طحم ربخلا نآل وأ نيأزجلا دحأ نع ضوعلاك ةلوعجملا ءاتلا عوضوم يف هنوكل
 لعف ىدات لعافو لعف اودان فطع فرح ءافلا هبارعإو [صانم نيح تالو اودانف# : وحن] هفذح

 : هلعبو

 ِءالَّضلاةيركاًهْني اوْلَصَتَو ُتقانأَو ْترْدْعَت امل تك

 هنم مسالا نأ روهشملاو . هب تفطلتو هتمحر اذإ ءاقبإ نالف ىلع تيقبأ مهلوق نم مسا ءاقبلا : ةغللا

 . ها حتفلاب ىوقبلاو مضلاب اقبلا
 ءاقب نيحلا سيل مهل انلقف حلصلا ناوأ سيل ناوألا نأ لاحلاو انحلص موقلا ءالؤه بلط : ىنعملا

 . ةنداهمو حلصل

 فرح تال لاحلل واولا تالو « هيلإ فاضم انو هب لوعفم حلص انحلص لعافو لعف اوبلط : بارعإللا

 ةرورضلا لجأل نونو بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم تال ربخ ناوأ فوذحم همساو سيل لمع لمعي يفن

 لعف سيل ةيريسفت نأ « لعافو لعف انيجأ ةفطاع ءافلا انبجأف لاح بصن لحم يف هربخو همساو تال ةلمجو

 . هيلإ فاضم ءاقبوفاضم نيحو سيل ريخ نيح « فوذحم همساو صقان ضام

 وه سيلو نيحلا ىنعم نم وهو ناوألا ظفل يف ةيفانلا تال لمعأ ثيح [ناوأ تالو] : هلوق هيف دهاشلا

 اهمسا نوكي نأ تال لامعإ يف اوطرتشا ثيح هقفاو نم ىلعو ةعامج هنع لقن اميف هيوبيس ىلع در وهف هظفل

 ينبم ناوأ هلوق نأو سيل لمع ةلماع تببلا اذه يف تال نأ ىلإ ةاحنلا نم ةعامج بهذ دقو نيح ظفل اهربخو

 ةرسكلا نأ امهدنعف دربملاو يفاريسلا ءاعدا هلك اذهو ةرورضلل هنيونت نأو لازنب نزولا يف ههبشل رسكلا ىلع
 اذهو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلا ةرسك امإو ءانب ةرسك امإ يه لب بارعإ ةرسك تسيل ناوأ نون ىلع يتلا

 .دنع ذإ قحلي يذلا ضوعلا نيونت امإ هنكلو نكمتملا مسالا رخآ يف نوكي يذلا نيكمتلا نيونت سيل نيونتلا
 ضعب قحلي يذلا ةرورضلا نيونت امإو "ةيآلا اهرابخأ ثدحت ذئمويإ وحن اهيلإ ذإ فاضت يتلا ةلمجلا فذح

 . 2””فرصتب ها . تاطوسبملا يف روكذم اذه ريغ مالك يقبو تاينبملا

 . 1١654 ص / ؟ ج بدألا ةنازخ : يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع )١(

 . ٤ مقر ةلزلزلا ةروس (۲)
 . ۲۰۱-۲٠۲ ص بهذلا روذش حرش ىلع برألا ىهتنم : نيدلا يبحم دمحم (۳)
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 رارف نيح سيل يأ فوذحم ربخلا نأ ىلع صانم نيح تالو ءىرقو رارف نيح نيحلا سيل يأ
 وهو ربخلا برق ىلع ةلالدلل عضو ام :ماسقأ ةثالث يهف ةبراقملا لاعفأ امأو (لصف) . مهل انيح

 ل ا ا اهرسكو ءارلا حتفب بركو داك

 سيل لمع لمعت ةيفان تال لاحلل واولا تالو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ضام
 فوذحم امار هيلإ فام ضصانمو رخ ف ةت ةمالعو اهربخ نيحو ربخلا بصنتو مسالا عفرت

 [رارف نيح نيحلا سيل يأ] فنصملا لاق امك رخأتو رارف نيح نيحلا سيل هنأ لاحلاو اودانف ريدقتلاو

 نيح تالو] رشعلا ءارو ام ليقو 5 علا ءاروام" يهو ءذاوشلا يف يأ [ءىرقو] رارف ٍينعمب صانمف

 آنيح يأ [مهل ًانيح رارف نيح سيل يأ فوذحم ربخلا نأ] ىلعو اهمسا هنأ [ىلع] نيح عفرب [صانم
 . مهب باذعلا لوزنو مهيدانت دنع مهل ًادوجوم

 ىلع ةلادلا لاعفألا يأ : برقلا يأ [ةبراقملا لاعفأ امأو] ةبراقملا لاعفأ مكح نايب يف [لصف]

 ردصم يهو برقلا وهو لعفلا لصأ انه اهب دارملا نكلو « ةلعافم ةبراقملاف هوندو ربخلا لوصح برق

 نيرمقلاك بيلغتلا باب نم ةبراقملا لاعفأ اهلك بابلا اذه لاعفأ ةيمستو « ةبراقم هبراقي ءيشلا براق

 خلا ماسقأ ةثالث يهف فنصملا لوق هديفي امك عورشلل اهضعبو ءاجرلل اهضعب نأل رمقلاو سمشلل

 ام ةبراقملا لاعفأ : لاقف ء ةبراقملا ةدافإ يف اهكارتشا ديفي امب ةيفاكلا يف بجاحلا نبا اهدح دقو

 ىلع ربخلا ةبراقمل عوضوم ءاجرلا ىلع اهنم لادلاف . هيف آذخأ وأ ًالوصح وأ ءاجر ربخلا وندل عضو

 نم وجرم هئافش برق نأ ديرت كضيرم يفشي نأ هللا ىسع : وج هلوطخ يف ممطلاوءاجرلا ليم

 برقلا دوجو ليبس ىلع ربخلا ةيراقمل عوضوم ةبراقملا ىلع اهنم لادلاو . هيف عومطم هللا دنع

 اهنم لادلاو . لصح دق بورغلا نم اهبرق نأ ديرت برغت سمشلا تداك : وحن هئاجر ىلع ال هلوصحو

 يف كلذ تلق اذإ بوذي جلثلا قفط : لوقت هيف ذخألا ليبس ىلع ربخلا ةبراقمل عوضوم عورشلا ىلع

حاو باب نم ريرقتلا اذهب بابلا اذه لاعفأ نم لكلاف هيلع سمشلا عولط دنع ناليسلا يف هذخأ لاح
 د

 عمج هلاق امك بيلتا باب نم اهيلع ةبراقملا ظفل قالطإ لعجل ذئنيح ةجاح الف ةبراقملا لصأ رابتعاب

 انه روكذملاو اهل عبار ال [ماسقأ ةثالث يهف] رخآ عمج هلاق امك ء رجلا ماب لكلا ةيفست ياب نم الو

 بيرق هنأ ىلع يأ [ربخلا برق ىلع] لديل يأ [ةلالدلل عضو ام] ةثالثلا ماسقألا نم لوألا : رشع دحأ

 يفن ىلع لاد ريغ وهف جرخي مل نإو جورخلا ةبراقم تابثإ هانعم جرخي ديز داك : وحنف لوصحلا

 برق ىلع لادلا مسقلا اذه يأ [وهو] ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا رخآ يف هقيقحت يتأيس امك جورخلا

 ةبراقملا لاعفأ رهشأ يهو يمال لاق [ذاكر ةثالث اهنم فنصملا ركذ ةريثك ظافلأ ربخلا
 فرصتتو

 اهرسكو ءارلا حتفب هب بركو] دئاك وهف ةداكمو ًاداکمو ًادوكو اديك دوكيو داكي داك لاقيف لاعفألا فرصت

o 



 EA یسع :وهو رخلا ءاجر ىلع ةلالدلل عضوامو «كشوأو حصفأ حتفلاو

 ىلعمب لصألا يف وه [كشوأو] براك وهف بورك برك لاقيف هريغو يتيقاهنلا لاق امك [ حصفأ حتفلار
 وهف كشوي كشوأ لاقيف فرصتتو هيف عرسأ يأ ريسلا يف نالف كشوأ لاقيف كلذك لمعتستو عرسأ

 ءاجر ىلع يأ [ربخلا ءاجر ىلع ةلالدلل عضو ام] يناثلا [و] هنم كشوأ وهو ديز اي كشوأو كشوم

 حئفب [ىسع] ةثالث [وهو] دعب وأ برق نع هلوصح ءاجرر ناك ءاوس ربخللا نومضم لوصحل ملكتملا

 بطاخم ريمض وأ ائيسعو تيسع : وحن ملكتم ريمض اهب لصتا اذإ اهنيس رسكت دقو ىضقك نيسلا
 ليهستلا ةرابعو يضاملا الإ اهم يأ الف دماج لعف اهنأ ةيبرعلا بتك يف روهشملاو  متيسع لهفإ» : و
 لوألاف ةيبجاحلا ةرابعو « ها لعجو كشوأو داك الإ يضاملا ظفل اهعيمج بابلا اذه لاعفأ ينعي نمزاليو

 ءاشنإلا ىنعم هنمضتل يبن وأ رمأ وأ لعاف مساوأ عراضم هنم ءيبي ال يأ يصيبخلا لاف فرصتم ريغ ىع
 هنمضتل يضاملا الإ هنم يأ ال ىسع يضرلا ةرابعو ها فورحلاب ءاشلالا نوكل فرحلا كلذ هبات

 ال فورحلاو فورحلا يناعم نم بلغألا يف تاءاشئإلاو لعلك ءاجرلاو عمطلا ءاشنإ يأ فرحا ىنعم
 : يدع لوق دشنأو بلص ىنعمب وهف ًاوسع وسعي ىسع مهوق امأو < يسلدنألا لاق ها اهيف فرصتي

 مساقلا مأ ترزل بيشملا هيف ٠ ىسع دق يسأر نأو ءايحلا الول

 ةبراقملا لاعفأ دهاوش
 مساقلا مأ ترزل بيشملا هيف ىسع دق يسأر نأو ءايحلا الول ال“

 نب ديلولا صاوح نم ةيمأ ينب دنع مدعم رعاش عاقر نب كلام نب يدع هلئاق . لماكلا نم تيبلا

 نع يناغألا يف جرفلا وبأ جرخأو مالسسإلا ءارعش نم ““ةعباسلا ةقبطلا يف مالس نبا هركذ كلملا دبع

 سان هاتأف رعشلا لوقت ىملس ىمست تنب هل تناكو ماشلاب ل زئی عاقرلا نب يدع ناك : لاق ملسم نب هللا دبع
 تأشنأو مهيلإ تجرخف مهديعو نم افرط غلبت مل ةريغص يهو هتنبا تعمسف ابئاغ ناكو هونتاميل ءارعشلا نم

 : لوقت

 دسحاو نرسق متلز ال دحاو ىلع 2 ةقرفو بوأ لك نم متعمجت

 . اوعجرو اويحتساف

 .٠)ينغملا دهاوش حرش يف امك ةديصقلا علطمو

 معانلا بيغ نيبو بيؤذلا نيب مداقتمافع للط ىلع مملأ

 . 1455-449 ص ءااج : يطويسلل (1)

 سرك



 هريغل يتأي دقو بلاغلا وه ءاجرلا نكلو كلذك سيلو طقف ءاجرلل ىسع نأ ديفي فنصملا مالكو

 يف نانوكي نيذللا قافشإلاو عمطلا ةلاحتسال ةبجاو هللا نم ىسع : يرهوجلا لاق يضرلا يفف

SSفيوختلل ةيآلا يف ىسع نإ لوقأو « نكقلط نإ هبر ىسعإ :  

 يجرتل اهيف فالخلا ىلع يأ اقلطم فرحوأ اتلطم لعف ىسع سوماقلا يفو ها قافشإلاو فوخلل ال

 ريخ وهو ًاثيش اوهركت نأ ىسعو» : ىلاعت هلوق يف اعمتجاو هوركملا يف قافشإلاو بوبحملا يف

 ىسع رثاسلا لثملا يف ناك ةلزنمبو باجيإلل هللا نمو داكب هبشت دقو نيقيلاو كشللو ةيآلا 4

 بك نايه غرك لاو حيرصتلا يف اذك نيتلمهملا ءارلاو ءاحلا حتفب [ىرحو] ها اسؤبأ ريوغلا

 يضاملا ظفلب ىسع لامعتسا ءارلا رسكب اذك لعفي نأ ديز يرح لمعتست دق يضرلا يفو نيرحخأتملا

 يأ ىمرو يضرك لمعتست اهنأ ديفي سوماقلا مالك : تلق ها ًاريدجو ًاقيلخ يأ آيرح راص هائعمو طقف

 : هب دهشتسملا تيبلا دعبو
 مساج رئاج نمروحأ هينيع  اهراعأ ءاسنلا طسو 00

 دتشا ىنعمب ىسع «هلك ناميإلا وهو . لئاذرلا باكترا علمت سفنلا يف ةخسار ةكلم ءايحلا :
0 

أ يهو ارثاز يتبوبحم ثيتأل يسأر يف بيشلا ةرثك الولو ءايحلا دوجو الول : لوقي : ىنعملا
 : مساقلا م

 , ھا

بخلاو ًادتبم ةايحلا ( طرشلا ىنعم ةنمضتم يهو دوجول عانتما فرح الول : : بارعإلا
 يأ فولحم ر

يكوت فرح نأ ةفطاع واولا يسأر نأو . اهل لحم ال ةيئادتبا ةيمسؤلا ةلمجلاو دوجوم
 اها نار تضلوا د

ضم سأرو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو اهب بوصنم
 دق « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فا

عراضم فرصتم دتشاو بلص ىلعمب ضام لعف ىسع « قيقحت فرح
 لعاف بيشملا اوسع هردصم وسعي ه

م ليوأت يف اهربخو اهمساو نأو نأ ربخ هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو ىسع
 فطع ءايحلا هلوق ىلع فوطعم ردص

 ءاتلاو ضام لعف راز الول باوج يف ةعقاو ماللا ترزل ‹ درقم ىلع درفم
 فاضم ما هب لوعفم مَ ,هلعاف

 باوج بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو هيلإ فاضم مساقلاو
 . الول

فتاب فرصتم وهو دتشاو بلص ىنععب ىسع ءاج ثيح ىسع دق : هلوق هيف دهاشلا
 ىسع وه سیلو قا

 . العف وأ افرح هنوك يف هيف فلتخم يذلا دماجلا

 )١( ج سوماق 4 ۲-1“ .

 فضي



 e ًاشنأو قلعو قفط :وحن ريثك وهو عورشلا ىلع ةلالدلل عضو امو «قلولخاو

 كلذ ىلع هبن امك نييوغللا نم لاعفألا بتك باحصأ ءارلا حتفب اهركذ دقو اهرسكو ءارلا حتفب

 عورش يأ [عورشلا ىلع ةلالدلل عضو ام] ثلاثلا [و] نيماللا حتفب ا يماصعلاو يرهزالا
 فنصملا ركذ ًالعف نيرشعو فين ىلإ مهضعب اهاهنأ دقو [ريثك] مسقلا اذه يأ [وهو] ربخلا يف ة مسالا

 برضك قفطي قفط شفخألا ىكح حيضوتلا يف لاق اهرسكو ءافلا حتفب [قفط : وحن] ةسمح اهنم
 ها ًاقفط رسكلاب قفط ردصمو آقوفط حتفلاب قفط ر- عم ىكحو « ملعي ملعك قفطي قفطو برضي
 رسكب [قلعو] ةدحوملا ءابلا رسكب قبط ًاضيأ ىكحو ينيمامدلا لاق ىسعك فرصت ال اهنأ روهشملاو

 : رعاشلا لوق اهلامعتسا دهاوش نمو ةبيرغ يهو ينيمامدلا لاق ماللا

 ريجملا لالذإ راجلاملظو انرجأ نم ملظت تقلع كارأ

 : رعاشلا لوقو لبإلا ودحي قئاسلا أشنأ : وحن هرخآو هلوأ زمهلاب [ًاشنأو]
 اموتكم ناك امع برعأ تأشنأ

 ريجملا لالذإ راجلا ملظو انرجأ نم ملظت تقلع. كارأ وس

 . هلئاق ىلع رثعي مل تيبلا

 دن نو ا

 هل راصتنالاو هقحس ميظعت يف انرادهراد قصات يذلا انراج ةلزنمب

 بطاخملا ريمض فاكلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف ىرأ كارأ : : بارعإلا

 ريمض هلعافو عراضم لعف ملظت « همسا بطاخملا ءاتو صقان ضام لعف قلع تقلع « ىرأل لوأ هب لوعفم

 « ملظتل هب لوعفم لوصوم مسا نم « ىرأل ناث لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو تنأ هريدقت ًآبوجو هيف رتتسم

 نم ملظت ريدقتلاو انرجأب بوصنم فوذحم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو لعافو لعف انرجأ

 . لالذإ ىلإ فاضم ريجملاو هرب لالذإ هيلإ فاضم راجلاو ًادتبم ملظ فانئتسالل واولا ملظو 0 هانرجأ

 : برعلا راعشأ يف ةلمعتسم ةيبرع ةغل ماللا رسكب قلع هلوق هيف حراشلا دهاش

 نأو ريخلا يف عورشلا ىلع ةلادلا لاعفألا نم آضيأ قلع ءاج ثيح ملظت تقلع هلوق وهو ناث دهاش هيفو

 , ()فرصتب ها 1 هتاوحخأو لعفلا اذه ربخ يف بجاو كلذو ةيردصملا نا نم درجم عراضم لعف اهربخ

 ًاصوتكم ناكامع برعأ تأشنأ تا

 : هردصو تيب زجع اذه

 ًاموتكم ناكامع برسعأ تأشنأ مكل نيحشاكلا نيم نيبت امس

 )١( ص برألا ىهتنم : نيدلا ييحم دمحم ۲۷١ :

YA 



 : هلوقك [ذخأو]

 لاؤسو ةباجإ رابتعالابو 2 ينيجت موسرلاو لأسأ تذخأف

 . هلئاق ىلع رثعي مل

 ‹ بذكلا وه ةانثملا ءايلا نوكسو ميملا حتفب هب نيم « ءافخلا يط يف ناك ام دعب رهظ نيبت : ةغللا

 امك ًانونكم ىوريو . ًآروتسم اموتكم « رهظأ برعأ « تعرش تاشنأ « حشاك مهدحاو نيضغبملا نيحشاكلا

 5 دحاو امهانعمو(') عماوللا رردلاو (١)بهذلا روذش يف

 ا ا يا 0

 امل ةفاضإب رج لحم يف هلعاف عم نيبت ةلمجو رهظأ وهو نيمب قاعتموأ نيحشاكلاب قلعتم رورجمو راج مكل

 نم ةلمجلاو انأ هريدقت آايوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف برعأ هلعاق ءانلاوب ضاع لعق اغا 2 اهيلإ ةينيحلا

 راجلاو نعب اللحم رورجم لوصوم مسا ام « رج فرح نع امع أشنأ ربخ بصن لحم يف لعافلاو لعفلا

 ام ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج اهيف رتتسم اهمساو صقان ضام لعف ناك اموتكم ناك برعأب قلعتم رورجملاو

 . لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو اهربخ ًاموتكم « ةلوصوملا

 ًاعراضم العف آضيأ هربخ ءيجم نأو عورشلا لاعفأ نم أشنأ نأ ثيح برعأ تأشنأ : هلوق هيف دهاشلا
 , (7فرصتب ها . بجاو كلذو ةيردصملا نأ نم ًآدرجم

 لاؤمو ةباجإ رابتعالابو  ينبيجت موسرلاو لأسأ تذخأف س5

 . نيعم لئاق هل فرعي مل تيبلا اذه
 . هوحنو دامرلاك اهراثآ نم ضرألاب ًاقصال ناك ام وهو مسر عمج موسرلا « تعرش تذخأ : ةغللا

 . ها

 لأسأ  همسا ملكتملا ريمض ءاتلاو عورشلا ىلع لاد ضام لعف ذخأ لعافو لعف تذخأ : بارعإلا
 وأ ةفطاع واولا موسرلاو « ذخأ ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف

 لاح بصن لحم يف هربخو |دتبملا ةلمجو هربخ لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ينبيجت ةلمجو أدتبم موسرلا ةيلاح

 = لحم ال اهيلع فوطعملا ةلمجلا نأل ةفطاع واولا تلعج نإ بارعإلا نم اهل لحم الو ةيلاح واولا تلعج نإ

 )١( ص بهذلا روذش ىلع برآلا ىهتنم : رظنأ ۲۷۷ .
 يطيقنشلا نيمألا نب دمحأل (؟) + ١ / ص "٠١ .

 ) )۳ص بهذلا روذش قيقحتب برألا ىهتنم : نيدلا ييحم دمحم ۲۷۷ .
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 5250000 نأ لإ ربخلا بصنتو أدتبملا عفرتف ناك لمع لمعت لاعفألا هذهو «لعجو

 : هنمو « ىمس ىنعمب نوكتو ذخأو لبقأ اذك لعفي لعجو سوماقلا يفو « هنيع حتفب [لعجو]
 «ًايبرع انآرق هانلعج انإط : وحن نييبتلا ىنعمبو ًاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجو»

 [ناك لمع لمعت] ةبراقملا لاعفأب اهل مجرتملا [لاعفألا هذهو] ها كيلإ هتبسن كاخأ آديز تلعجو
 ناك ربخل تسيل ماكحأب اهربخ صاصتخال بابب تدرفأ امنإو ًاضيأ صقاونو خساون ىمستو اهتاوخأو

 ضعب يف آبوصنم آدرفم اهربخ دورو كلذل لديو روهشملا ىلع [ربخلا بصنتو أدتبملا عفرتف]
 برق ىنعمب لعفلا لعجيو ضفاخلا طاقسإ ىلع ابوصنم ًالوعفم نأب نورقملا لعجي هيوبيسو نايحألا
 ال اهريخ نأ لاعفألا هذه ماكحأ نمو « مايقلا نم ديز برق موقي نأ ديز ىسع : وحن يف هدنع ريدقتلاف
 : وحن فيرعتب امإ هصاصتخا نم ابلاغ ولخي ال اهمسا [ْنأ الإ] فذحي دقو طسوتي دقو اهيلع مدقتي
 ةركن يتاي دقو هيلع هللا حتفي نأ ةجاح وذ رئاس ىسع : وحن فصوب وا «حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعف»

 : رعاشلا لوقك ةصتخم ريغ ةضحم

 رمأهتقيلخ يفموي لكهل  هنإ هّللاهب ينأي جرف ىسع

 « ةيمسإلاو ةيلعفلا ةهج نم اقفاوتي مل نيتلمجلا نآل ةيلاح واولا لعجت نأ نسحألاو . بارعإلا نم اهل ع
 لآؤسو « رخؤم ًادتبم ةباجإ « مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج اهدعب امو فاتئتسالل واولا رابتعالابو

 . عورشلا لاعفأ نم ذحأ نإ ثيح لأسأ تذخأ : هلوق هيف دهاشلا

 رمأهتقيلخ يف موي لك هل هنإ هللا هب يتأي جرف ىسع -۷

 : هلبقو . نيعم لئاقل هوبسني ملو . ليوطلا نم تيبلا اذه

 رشبلاو دئاوفلا يتأت هدئع نمف هدحو هللا ىلإ الإ نوكشت الو

 : هلعيو

 رسي هبقعيرسملا نأ هللا ىفق هنإفآرسي جراف رسع حال اذإ

 . رمأ هتقيلخ يف موي لك هل هناحبس هنأل نازحألاو مومهلا فشكل وجرملا

 يتأيب قلعتم رورجمو راج هب 3 عراضم لعف يتأي « همسا جرف ٠ صقان ضام لعف ىسع : بارعإلا

 = قلعتم رورجمو راج هل « اهمسا ريمضلاو بصنو ديكوت فرح نا هنا « ىسع ريخ ةلمجلاو هلعاف ةلالجلا ظفلو
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 ًاعراضم العف نوكي نأ بجي اهربخ
 ے سس

 : ةرئثع لوقك فذحي دق هنأ اهنم : رومأب صتخي [اهربخ] نأ الإو
Eهلئالح يكبت نامثع ىلع تكرت يدبر تدخر  

 هنأ دارملاو « ةحماسم ةرابعلا هذه يف يماصعلا لاق [ًاعراضم ًالعف نوكي نأ بجي هنأ اهنمو

 : هلوقك ىسعو داك دعب ًادرفم هئيجم ردنو ةلمج اهربخ نوكي نأ بجي

 نم امإو يتآلا رمأ نم امإ لاح فوذحمب قلعتم ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ لك مدقم ربخ فوذحمب =

 لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج هتقيلخ يف . لك ىلإ فاضم مويو رورجملاو راجلا يف رتتسملا هزيغض
 هربخو أدتبملا ةلمجو رخؤم ادتبم رمأ هيلإ فاضم ريمضلاو فاضم هتقيلخ « قباسلا لاحلا بحاص هبحاصو ًاضيأ
 . نإ ربح عفر لحم يف

 بلاغلاو ةصتخم ريغ ا ىسع مسا ىتأ ثيح هللا هب ينأي جرف ىسع : هلوق هيف دهاشلا

 0 ىتأ ًاضيأو ةجاح وذ رئاس ىسع وحن فصوب وأ هللا ىسع وحن فيرعتب امإ هصاصتخا
 ١ . هلحم اذه سيل ليوط مالك تيبلا اذه يفو لعفلا اذه ربخ يف ردان كلذو ةيردصملا نأ نم ًادرجم

 , )فرصتي

 هلئالح يكبت نامثع ىلع تكرست ينتيلو تلكو لعفأ ملو تممه -۸

 . دحأ ىلإ هبسني ملو يضرلا دهاوش نموهو . ةرتنع ىلإ حراشلا هبسن دف تيبلا

 ةأرما يهو «ةلياح عمج هلئالح « تبراق تدك . هسفن يف صخشلا هب مه ام وه مهلا تممه : ةغللا
 . لجرلا

 لعف لعفأ < ةمزاج مل ةفطاع واولا ملو « لعاف ملكتملا ري ريمض ءاتلاو ضام لعف مه تمعه : بارعإلا

 عفرت ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف داك ةفطاع واولا تدكو انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو ملب موزجم عراضم

 فرح تيل ةفطاع واولا ينتيلو « لعفأ تدك يأ فوذحم ربخلاو همسا لصتم ريمض ءاتلاو ريختلا بصلتو مسالا

 نامثع رج فرح ىلع نامثع ىلع « هلعاف ملكتملا ءاتو ضام لعف كرت تكرت « هعسا ءايلاو بصنو نمت

 راجلاو نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا ع ةباين ةحنفلا هرج ةمالعو ىلعب رو رجم

 فوذحم يكبت لوعفمو لئالح ىلإ فاضم ءاهلاو هلعاف لئالح . عراضم لعف يلان ٠ تكتب قلعتم رورجملاو

 هيكبت يا

 1 لعفأ تدك يأ ًافوذدحم داك خب ءاج ثيح [تدكو] . هلوق هيف دهاشلاو

 , ۲۷۱۔۲۷۰ نم برآلا ىهتنم . نيدلا ييحم محم (۱)
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 رفصت يهو اهتقراف اهلثم مكو ابيآ تدكامو مهف ىلإ تبأو

 ًاسؤبأف باذعو ةدش يأ : سؤبأب يتأي ريوغلا ىسع يأ ًاسؤبأ ريوغلا ىسع : لثملا يف مهلوقو

 فذح نم وه لب (ًاحسم قفطف# : ىلاعت هلوق درفملاب اهنع رابخألا نم سيلو درفم وهو ىسع ربخ
 ذشو هيلع الاد ردصملا كرتو ربخلا فذحف ًاحسم حسمي قفطف ريدقتلاو قلطم لوعفم ًاحسمو ربخلا

 : هلوقك لعج دعب ةيمسإلا ةلمجلا ءيجم

 رفصت يهواهتقرافاهلشم مكو ًابيآ تدكامو مهف ىلإ تبأو 6
 يف مامتوبأ اهراتخا ةديصق نم نايفس نب رباج نب تباث همساو ارش طبأت هلئاق . ليوطلا نم تيبلا اذه

 : اهعلطمو هتسامح

 ريدم وهو هرمأ ساقو عاضأ هدج دج دقو لتحي مل ءرملا اذإ

 نزحتتو فسأتت دارأ رفصت <« ناليغ سيق نب ورمع نب مهف اهوبأو ةليبق مسا مهف « تعجر تيأ : ةغللا
 اودجو ليذه نم يح مهو نايحل ينب نم موق نأ هتصقو يلع اوُردَق دق مهن اهلها نظ نأ دعب اهنم يتالفإ ىلع

 ةديعب ةيحان ليجلا نم يحتناف مهيديأ يف عقينأ يشخف هنودصرتي مهآرو لبج قوف نم ًالسع راتشي آرش طبأت

 اجنف حيرلل هيمدق ملسأ مث ضرألا ىلإ ىهتنا ىتح هيلع قلزنا مث رخصلا قوف لسعلا نم هعم ام بصو مهنع

 . مهتضيق نم

 فسأتت يهو اهتقراف ةطخلا هله لثم مكو مهيلإ عوجرلا زع نأ دعب يموق ىلإ تعجر ينإ لوقي : ىنعملا

 . اهنم تلفا فيك ينم بجعتتو

 امو « تبأب قلعتم رورجمو راج مهف ىلإ « هلعاف ءاتلاو ضام لعف بآ « ةفطاع ءافلا تبأف : بارعإلا
 « لاح بصن لحم يف ةلمجلاو داك ربخ ًابيآ « همسا ءاتلاو صقان ضام لعف داك تدك « ةيفان ام ةيلاح واولا

 نمب ليقو فاضملاب رورجم وهف ةرسكلاب رورجم مكل زييمت لثم أدتبم ريثك ىنعمب ةيربخ مك « ةيلاحواولا مكو
 ءاهلاو فاضم لثمو ةفاضإلاب فرعتي ال هنأل ريكنتلا زبيمتلا طرشو افاضم هنوك عم ًازييمت لثم لعج حصو ةردقم

 رفصت « أدتبم ريمض يه ةيلاحواولا يهو « هلوعفم ءاهلاو هلعاف ءاتلاو « صضام لعف قراف اهتقراف < هيلإ فاضم

 هربخو [دتبملا ةلمجو ادتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف
 . لاح بصن لحم يف

 ربخلا نوكي نأ بابلا اذه يف سايقلاو آدرفم داك ربخب ىتأ ثيح [آبيآ تدك امو] : هلوق هيف دهاشلا
 تنك امو : يه ةحيحصلا ةياورلا نأ معزو ةياورلا هذه ةاحنلا ضعب ركنأ اذهلو عراضم اهلعف ةيلعف ةلمج
 , (")فرصتب ها . ًابيآ

 )١( ج ليلجلا ةحنم : نيذلا ييحم دمحم ١ / ص  771-776ط١8.
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 نمار هدف ماي او رم اماما ءءافامف م ماعمام م فاواف واو هماق ار واو امر هدف وراقي او و ورافق وام هقادفاق رءاراقوف هاو دوام ماعم هاما

 بيرق اهعترم راوكألا نم ليهس ينب صولق تلعج دقو

 لحرلا فاكلا مضب روك عمج وهو بيرقب قلعتم راوكألا نمو لعج ربخ بيرق اهعترم هج

 لوق : وحن لعج نع يضاملاب رابخإلا ذشو « لبإلا نم ةريثكلا ةعامجلا اهحتفب روك عمج وأ « هتادأب

 ةبوصنم اذإو لعج ربخ لسرأ ةلمجف ًالوسر لسرأ جرخي نأ عطتسي مل اذإ لجرلا لعجف سابع نبا
 هنا اهنمو . جرخي نا عطتسي مل اذإ الوسر لسرا لجرلا لعج ريدقتلا نأل لسرا ةلمجلا لوأف لسرأب

 بيرق اهعترم راوكألا نم  ليهس ينب صولق تلمج دقو م

 . نيعم لئاق ىلإ بسني ملو . رفاولا نم تيبلا

 . بيبللا ينغم دهاوش ")حرش يف امك هلبقو
 بولكلااهتلايخخ وأ يلجرب تملأ الإ لزانب تسلو

 : هدعبو

 بوغللا الل اهبط نإ امو ارب موقلا لحرب نأك
 « ليهس ينبا هناكم يوري ليهس يلب ةيتفلا ةباشلا ةقانلا ةففخم ماللا مضو فاقلا حتفب صولق : ةغللا

 اهعترم « لبإلا نم ةريثكلا ةعامجلا وهو حتفب نوكي دقو هتادأب لحرلا فاكلا مضب روكلاو روك ممج راوكألا

 . هيف معنلا ىعرت يذلا ناكملا عترملا

 عضاوملا نعداعتبالا قيطتامف بعتو ءايعإ اهل لصحو لالكإب تبيصأ دق ةقانلا هذه نإ لوقي : ىنعملا

 . موقلا لزني ثيح راوكألا عضوت امنإو راوكألا نم آبيرق ىعرت آدبأ يهف يعرلل موقلا لوزنم

 يئبو لعج مسا صولق ثينأتلل ءاتلاو ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف لعج قيقحت فرح دق : بارعإلا

 ادتبم عترم « يتألا بيرقب قلعتم رورجمو راج راوكألا نم هيلإ فاسضم ليهسو فاضم ينبو صولق ىلإ فاضم
 ربح بصن لحم يف هربخو [دئبملا نم ةلمجلاو هربخ بيرق « هيلإ فاضم صولق ىلإ دوعي ةبئاخلا ريمض ءاهلاو

 . لعج

 بيرق اهعترم هلوق يهو ةيمسا ةلمج لعج ربح ءاج ثيح بيرق اهعترم صولق تلعج : هلوق هيف دهاشلا

 . داش وهو

 ("9فرصتب ها . اهعترم برقب تلعج دقو لاقل اهربخ يف لامعتسالا هيلع ىرج ام ىلع هب ىتأ ولو
 . تاطوسبملا يف هيلإ عجراف اذه ريغ مالك يقبو

 )١( اج : يطويسلل ١ / ص 37١7 .

 . 0ط ۽ ۲۱۹ - ۲۱۸ ص٠ ١ ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم (1)
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 لا ا ا دوما ور نا لا نجل ا ا ا د اهمسا ريمضل اعفار امنع ارخؤم

 همالك رهاظو اهرثكأ فرصت مدعو اهفعضل اهيلع هميدقت زوجي الف [اهنع ًارخؤم] اهربخ نوكي نأ بجي
 نبا هححصو يسرافلاو يفارسيسلاو :دربملا بهذم وهو ًاقلطم اهمسا نيبو اهنيب ربخلا طسوت زاوج

 يأ [اهمسا ريمضل ًاعفار] نوكي نأ اهربح يف بجي هنأ اهنمو . ليلو يملا يفي مزجو زوفصع

 وأ ربخلا يف اهمسا عورش ىلع لدتل اهب ءيج امنإ اهنأ كلذو هوحن وأ هلعاف هنأ ىلع عفرلا هيف لماع
 ريمضل اهربخ عفر بوجو نإ يأ ابلاغ هيلع دوعي ريمض نم هيف دب الف رم امك هلوصح يجرت وأ هنم هبرق

 عفري نأ ةصاخن ىسع ربخ يف زوجيف الإو بابلا اذه لاعفأ بلاغل مكحلا كلذ نأ رابتعاب وه امنإ اهمسا

 : جاجحلا نم بره نيح قدزرفلا لوقك اهمسا ىلع دوعي ريمض ىلإ فاضملا رهاظلا مسالا
 دايز ريفح انزواج نحن اذإ هدهج غلبي جاجحلا ىسع اذامو

 دايز ريفح انزواج نحن اذإ هدهج غلبي جاجحلا ىسع اذامو ۸۸۱

 لاق امك باوصلاو هرعش يف يورم وه الو حيحصب سيلو قدزرفلل ينيعلا هبسن دقو . ليوطلا نم تيبلا
 يبأ نب بلهملا ىلإ ثعبلا همزلأ دق فسوي نب جاجحلا ناكو يميمتلا جربلل تيبلا نأ (١١يمورلا توقاي

 . ماشلا ىلإ هنم برهف ةقرازألا لاتقل ةرفص

 . ةرصبلا نم رلايل سمح ىلع عضوم وه دايز ريفح : ةغللا
 . هتيالو دودح زواج وه اذإ هرهقي ناطلس وأ رضب هلانت ادي جاجحلل نأ ركني : ىنعملا

 لوصوم مسا اذو أدتبم ماهفتسا مسا هدحو ام نأ يئاسكلا معزو أدتبم ماهفتسا مسا اهلك اذام : بارعإلا
 ‹ عراضم لعف غلبي « ىسع مسا جاجحلا « قافشإلاو عمطلا ىلع لاد ضام لعف ىسع « ءيشب سيلو هربخ

 ىلعو هيلإ فاضم جاجحلا ىلإ دئاعلا بئاغلا ريمضو غلبي لعاف وه عفرلا ىلعف آبوصنمو اعوفرم ىوري هدهج

 اذإ « هب لوعفم دهجو جاجحلا ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم غلبي لعافو غلبيل هب لوعفم بصنلا ةياور
 ةلمجو هدعب ام هرسفي فوذحم لعفل لعاف لصفنم ريمض نحن « غلبي هلوقب قلعتم نامزلا نم لبقتسي امل فرظ

 هب لوعقم ريفح « هلعاف انو ضام لعف زواج انزواج « اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف هلعافو فوذحملا لعفلا

 5 ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال هلعافو لعفلا ةلمجو ريفح ىلإ فاضم دايز « زواجل

 0 ىسعل ربخ عقاولا عراضملا عفر ثيح عفرلا ىلع هدهج غلبي : هلوق : هيف دهاشلا

 . هتاوخأ رئاس نود هدحو ىسعب صتخم اذهو جاجحلا هلوق وه يذلا ىسع مسا ىلإ دئاع ريمض ىلإ

 . (7فرصتب

 ةديدعلا تافلؤملا بحاص نيدلا باهشب بقلملا دلوملا يومحلا ستجلا يمورلا هللا دبع نب توقاي هللا دبع وبأ وه (1)
 . ۲۱٢ / ۲ ج نايعألا تايفو رظنأ نادلبلا مجعمو ءابدألا مجعم اهئمو

 . ه ط « ۲۲۱-۲۲۲ ص ١ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم (۲)
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 ءامسلا تقلولخاو موقي نأ ديز يرح :وحن قلولخاو يرح لعفلا ناك نإ نأب هنارتقا بجيو

 يف رثكألاو «|مهيلع نافصخي اقفطو» :وحن عورشلا لاعفأ دعب نأ نم هدرجت بجيو .رطمت نأ
 O نأب نارتقالا كشوأو ىسع رخ

 هنعو يهكافلا لاق . ىسع مسا ىلع دئاعلا ريمضلا ىلإ فاضم غلبي لعاف هنأ ىلع هدهج عفرب

 ريخأتلاو ةيعراضملاو ةيلعفلا ةعبرألا ماكحألل ًابلاغ هلوق دوع مهوتي دقو ها ابلاغ هلوقب فلؤملا زرتحا

 فالخ ىلع عقاولاو ذاش لوألا ةثالثلا ماكحألا فالخ ىلع عقاولا لب كلذك سيلو ريمضلل عفرلاو

 [نأب] بابلا اذه لاعفأ ربخ يأ [هئارتقا بجي] هنأ اهنم [وز آذاش سيلف ةرثكب عومسم عبارلا مكحلا

 نأ ىلإ جيتحاف هلوصح ىخارتي هعوقو ىجرملا لعفلا نأل [قلولخاو يرح لعفلا ناك نإ] ةيردصملا

 ضام لعف يرح هبارعإو . موقي ديز يرح زوجي الف [موقي نأ ديز يرح : وحن] لابقتسالاب ةرعشملا

 هعفر ةمالعو اهب عوفرم اهمسا ديز ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم
 م

 ردصملاو هرخآ حف هين ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف موقي بصنو ردصم فرح نأ هرخآ

 ءانلا حتفب [رطمت نأ ءامسلا تقلولخاو] مايقلا ديز براق ريدقتلاو يرح ربخ اهدعب امو نأ نم كبسنملا

 رطملاب مهتباصإ كرحيو ًارطم ءامسلا مهترطم سوماقلا يفو « ترطمأو ترطم لاقي هنأل اهمضو

 قلولخا هبارعإو . نأ فذحب رطمت ءامسلا تقلولخا زوجي الو باذعلا يف الإ لاقي ال هللا مهرطمأو

 مض هعفر ةمالعو اهمسا ءامسلا ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف

 رلصملاو رجا حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف رطمت بصنو ردصم فرج نأ هرخآ

 هللا ءاش نإ يتأيسو راطمإلا وأ رطملا ءامسلا تبراق ريدقتلاو قلولخا ربخ اهدعب امو نأ نم كبسنملا

 دعب نأ نم] ربخلا يأ [هدرجت بجيو] ردصملا اذهب رابخإلا ىلع مالكلا ىسع لاثم بارعإ يف لا

 نافصخي اقفطوإ :وحن] فانت امهنيبف لابقتسالل لعفلا صلخت نأو لاحلل اهنأل [عورشلا لاعفأ

 نم ضام لعف قفط هبارعإو . هب ارتتسيل ةنجلا قرو نم امهيلع ناقزلي ء ءاوحو مدآ عرش يأ[ (امهیلع

 عفر لحم يف لصتم ريمض ةينلتلا فلأو ربخلا بصنتو مسالا فرت ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ

 ةينثتلا فلأو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف نافصخي اهمسا

م يف لعافلاو لعفلا ةلمجو نافصخيب قلعتم امهيلعو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض
 ربح بصن لح

 بوجو سايقلا ناكو يجرتلا لاعفا نم ىسع نال [نأب نارتقالا كشوأو ىسع ربخ يف رثكألاو] قفط

هربخ درجت نأ ىلإ نييرصبلا روهمج بهذ اذلو نأب اهربخ نارتقا
 ةرورض وهف رعشلاب صاخ نأ نم ا

أ فذح لهس يذلاو هفالخ هيوبيس مالك رهاظ نکل ةيرعش
 يف امهكارتشال داك ىلع اهلمح اهربخ نم ن

ةبراقملا هوجو يف افلتخا نإو ةبراقملا ىنعم لصأ
 ربخ نم تفذحو داك ربخ يف نا تلخد كلذلف 

نأ لخدتف داك لامعتساو ىسع لامعتسا ظفللا يف لمعتست اهنإف كشوأ امأو . 5
 اقاحلإ اهربخ يف 

۲40۵ 



 رثكألاو «هيف عقي نأ كشوي» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ( حتفلاب يتأي نأ هللا ىسعإ» :وحن

 E O نولعفي اوداك امو :وحن نأ نم هدرجن بركو داك ربخ يف

 داك يف امك نأ فذح اهيف سايقلاو « بابلا لصأ يف امهل اهتكراشمل داكب آقاحلإ هنم فذحتو ىسعب

 رهظي امنإ نأب نارتقالا اهعم رثكألا نوكو ءاشنإ الو ءاجر ىنعم اهيف سيل ذإ ىنعملا يف اهل اهتكراشمل
 ىسع# : وحن] نأ فذح اهعم بلغي هنإف يأ ةبراقملل تلعج اذإ ال ىسعل آتخخأ يجرتلل تلعج ثيح

 لمعت ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف ىسع هبارعإو . هنيد راهظإب هيبنل رصنلاب يأ [( حتفلاب يتأي نأ هلا

 نب بوصنم عراضم لعف يتأي بصنو ردصم فرح نأ اهمسا للا ربخلا بصنتو مسالا عف ذرت ناك لمع

 ىسع ربخ اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هب قلعتم حتفلابو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

 موقي نأ ديز ىسع بارعإ يف لاق هنإف يصيبخلا ةرابع هيضتقت ام اذه حتفلاب نايتإلا هللا براق ريدقتلا

 مايقلا ديز براق يأ براق ىنعمب انه يهو اهتيربخب بصنلا لحم يف عراضملا عم نأو اهمسا انه ديزف

 لحملا عوفرم ذئنيح كبسنملا ردصملا نإف ديز جرخي نأ ىسع :وحن نع انه هلوقب زرتحاو ها
 لاق ديز يور يفرق نيدقتلاو برق دي اهانعمو ةماث اهنآل رجلا نع هب اهقتسم ىب .ةيلعافلاب

 بهذم اذه اهربخ جرخي نأو اهمسا ديزو صقان ضام لعف ىسع جرخي نأ ديز ىسع يف ينيمامدلا

 مسالا يف امإ فاضم ريدقت نم ذئئيح دب الف . ةثجلا نع آربخ نوكي ال ثدحلا نأ ىفخي الو روهمجلا

 ةرابعو . ها فلكت هيفو جرخي نأ بحاص ديز ىسع يأ ربخلا يف وأ جرخي نأ ديز لاح ىسع يأ

 ىمحلا لوح ماح نم [مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو] فلكت هيفو هلوق ركذي مل هنأ الإ هوحن حيرصتلا
 هلعافو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف ماح مزاج طرش مسا نم هبارعإو [هيف عقي نأ كشوي]
 باوج كشويو هيلإ فاضم ىمحلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناكم فرظ لوح وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 مسالا عفرت ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم كشوأ نم فرصتم هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا
 بوصنم عراضم لعف عقي بصنو ردصم فرح نأ وه هريدقت ًآزاوج اهيف رتتسم اهمساو ربخلا بصنتو
 ربخ اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو وه هريدقت از اوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نأب

 ةدش ىلع نالدي امهنأل [نأ نم هدرجت بركو داك ربخ يف رثكألاو] هيف عوقولا براق ريدقتلاو كشوأ

 نأب اهريخ نارتقا بساني ملف هيف ذخألاو لعفلا يف عورشلا نم برقي كلذو هتموادمو لعفلا ةبراقم
 واولا هبارعإو[4نولعفي اوداكامو» : وحن نأ نم داك ربخ درجت لاثمف ريثكب سیلو ليلق اهب هنارتقاو ابلاغ
 ةصقانلا ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم لعف داك لاحلا لحم يف هدعب ةلمجلاو ةيفان ام لاحلا واو
 عراضم لعف نولعفي اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ريخلا بصنتو مسالا عفرت
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو

 يف لعافلاو لعفلا ةلمجو هب اورمأ يذلا حبذلا نولعفي اوداك امو هريدقت فوذحم نولعفي لوعفنمو

۲6٦ 



 هلعج ىتح تابثإ اهيفنو يفن اهتابثإ داك نأ نييوحنلا نيب رهتشا دق هنأ ملعاو داك ربخ بصن لحم

 : لاقف ًازغل يرقملا

 دومثو مهرج يناسل يف ترج ةظفل يه ام رصعلا اذه يوحنأ

 دوحج ماقم تماق تتبثا ناو تتبثا دححلا ةروص يف تلمعتسا اذإ

 دوملو مهرج ْيَناسل يف ترج ةظفل يهام رصملا اذه يوحنا 7

 دوحج ماقم تماق تعبنا نإو تتبلا دححلا ةروص يف تلمعتسا اذإ

 يرمعلا امهلئاق . ليوطلا نم ناتيبلا
 دنع لوقلا ةرهشل نيتيبلا نيذه قاسو ةغللا هب دارأ ناسل ء ىفنلا دحجلا <« ناتليبق دومثو مهرج : ةغللا

 . ًازغل يرقملا نبا هلعج ىتح تابثإ اهيفنو يفن اهتابثإ داك نأب ةاحنلا

 : هلوقب يزاجحلا باهشلا هباجأ دقو

 دوروب يفتشاهتم تدكامو يتركف ءىدصي زغللا اذه داك دقل

 ها ديلب لك مهف نع عتتممو ىهنلا اولوأ هيضتري باوج اذهف

 : هلوقب "7عماوللا رردلا يف امك كلام نب نيدلا لامج ًاضيأ هيلع باجأ دقو

 دورو يفنب تابثإل يتأتف ىمحلا دري نأ ء ءرسملا داك يه معن

 ديعبريغ ملعلافاهمظن ذخق ىمحلا دري نأ داك ام اهسكع يفو

هيفن لاعفألا رئاسك اهنأ حيحصلاو هريغو يهكافلا نع ًالقن حراشلا لاق
 . تايثإ اهتابثإو يفن ا

لا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم يوحن ءادن فرح ةزمهلا يوحنأ : بارعإلا
 ماو فاضم وحنو ةرهاظ

دتبم نركسلا ىلع يتيم ماهفتسا مسا ام 3 نایب فطعوأ ةراشإلا مسال تعن رصعلا ¢ هيلإ فاضم ةراشإلا
 لوا ا

 اموه يذلا لوألا ًادعبملا ربح هريخو يناثلا ًادتيملا نم ةلمجلاو هريخ ةظفل ناث ًادتبم لصفنم ريمض يه

 لعفلا نم ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتسم لعافلاو ثيئاتلل ءاتلاو ضام لعف ىرج ترج « ةيماهفتسالا

هرجو فاضم ناسلو ترجب قلعتم رورجمو راج ناسل يف 3 ةظفلل ةفص هلعافو
 فوطعم دومثو هيلإ فاضم م

 صام لعف لمعتسا تلمعتسا « هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ 3 مهرج ىلع

ةلمجلاو يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو ثينأتلل ءاتلاو لوهجملل ينبم
 ىلإ فاضم ضفخ لحم يف 

ضم ةروصو تلمعتساب قاعتم رورجمو راج ةروص يف ءاذإ
 صضام لعف تبثا تتبثا «هيلإ فاضم دحجلاو فا

 هريدقت ًازاوج هيف رحسم لعافلا بئانو ثيناعلل ءاتلاو کک
 نإو 3 اذإ باوج يف ةعقاو ةلمجلاو يه

 يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت ةيطرش نإ ةفطاع واولا تتبث
 ينبم ضام لعف تبثأ هؤازجو هباوج

ا نم ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو ثيناتلل ا
 = لحم يف لعافلا بئانو لعفل

 . ۲۱۸ ص ١ ج نابصلل هتيشاح عم ينومشألا (۱)

 . ۲ط 1١١١ ص ١ ج يطيقنشلا نيمألا نب دمحأل (۲)
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 رعاشلا لوقو

 بوضغ دنه ةاشولا لاق نيح بوذب هاوج نم بلقلا برك

 : ىلاعت هلوقو تابثإ اهتابثإو يفن اهيفن لاعفألا رئاسك اهنأ حيحصلاو هريغو يهكافلا لاق
 لبق اونوكي ملو اهوحبذ مهنأ مالكلا ىنعم نأل (نولعفي اوداك اموإ» : هلوق يفاني ال «اهوحبذفإ»
 حبذلا ىلإ مهتبراقم ءافتنا نأ هلصاحو . ها مهنع ةرداصلا تاتنعتلا ىلع ءانب حبذلا ىلإ نيبيرق حبذلا
 ىلإ ًاجلملا رطضملاك هولعف مهتالاؤس تهتناو مهتاللعت تعطقنا املف < حبذلا نامز لبق ناك امنإ
 يف لاق ؟ قالطلاب ارارقإ نوكي لهف كقلطأ نأ تدك ام هتجوزل لاق ول ام ةلأسملا عورف نمو « لعفلا

 جلا لوقلل رظني مل امنإ | هتأكف قالطلاب ًارارقإ ناك كقلطأ نأ تدك ام لاق ولو يوغبلا لاق ةفحتلا

 هلهأ نإف فرعلل ةياعر وأ ًاضيأ نيريثكل آقافو هدنع فيعض هنأل اتابثإ سيل داك يفن نأ نيريثك دنع

 : رعاشلا لوق] نأ نم برك ربخ درجت لاثم [و] ها تابثإلا هنم نومهفي
 [بوضغ دنه ةاشولا لاق نيح بوذي هاوج نم بلقلا برك

 لحم يف ةلمجلاو يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف ماق تماق 2 طرشلا لعف مزج

 ةحتفلاب بوصنم يميم ردصم وأ هيلإ فاضم دوحجو ضفاخلا عزنب بوصنم ماقم « طرشلا باوج مزج

 7 ةرهاظلا

 رئاسك اهنإ لب حيحصب سيلو يفن اهتابثإو تابثإ داك يفن نأ عويش ىلع نيتيبلا نيذه قايس يف دهاشلا

 0 اهتابثإو ا

 بوضغ دنه ةاشولا لاق نيح بوذسي هاوج نم بلقلا برك -۴۳

 نم وهو . هونيعي ملو ءىيط نم لجر ليقو يعوبريلا ةبحلك هلئاق : شفخألا لاق . فيفخلا نم تييلا
 . نتملا دهاوش

 نم شاو عمج ةاشولا 3 لالحمضإلا نابوذلا 3 نزح وأ قشع نم دجولا ةدشو ةقرحلا ىوجلا : لا

 من اذإ ىشو

 بوضغ دنه كتبوبحم ةاشولا لاق نيح هقوشو هدجو ةدش نم لحمضيو بوذي بلقلا داك : ىنعملا

 . كيلع

 هيلإ فاضمو رورجمو راج هاوج نم « همسا بلقلا « ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف برك : بارعإإلا
 لحم يق لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف بوذي يتآلا بوذيب قلعتم

 بوضغ « ادتبم دنه « هلعاف ةاشولا « ضام لعف لاق « بوذيب قلعتم نامز فرظ نيح « برك ريخ بصن
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 ءاهربخ ىمسيو ربخلا عفرتو اهمسا ىمسيو أدتبلا بصنتف اهتاوخأو نإ امأو (لصف)
 N E و ةبسنلا ديكوتل امهو نأو نإ :فرحأ ةئس يهو

 ةدشو ةقرحلا ىوجلا : ةغللا . فيفخلا نم وهو «ءىيط نم لجر ليقو يعوبريلا ةبحلك هلاق
 عمج ةاشولاو لالحمضالا نابوذلاو وج وهف رسكلاب لجرلا ىوج هنم لاقي نزح وأ قشع نم دجولا

 . ثنؤملاو ركذملا هيف يوتسي روبصك لعاف ىنعمب لوعف بوضغو هيلع من اذإ هب ىشو نم شاو
 اهمسا بلقلا ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم فام لعف برك بارعإلا
 مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هيف رجلا ةمالعو رورجمو راج ىوج نم

 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف بوذي هدعب امب قلعتم ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو روصقم

 قلعتم ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نامز فرظ نيح بركربخ بصن لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو وه
 نم لحمضيو بوذي بلقلا داك ىنعملاو . هربخ بوضغ ادتبم دنه لعاف ةاشولا ضام لعف لاق بوذيب

 نم برك ربخ درجت هيف دهاشلاو « كيلع بوضغ هذه كتبوبحم نوشاولا لاق نيح هقوشو هدجو ةدش
 . ةيردصملا نأ

 [اهتاوخأو] ةددشملا نونلا حتفو ةزمهلا رسكب [َّنإ امأو] خساونلا نم يناثلا عونلا يف [لصف]
 نود تاملكلا ناونعب اهتظحالمل ةوخإلا نود تاوخألاب ريبعتلاو ةلاصألاب لمعلا يف اهتاهباشم يأ

 نألو يدعتملا لعفلاك اعم عفرلاو بصنلا تلمع اهنأل لعفلاب ةهبشملا فورحلا ىمستو فورحلا

 اهانعم تیلو تيجرت اهانعم لعلو تكردتسا اهانعم ُنكلو تدكأ امهانعم نو إف لاعفألا ياعم اهيناعم

 حيحصلا ىلع اهريدصت زوجي الف ةحوتفملا نأ الإ « مالكلا ردص اهلو تهبش اهانعم نأكو تينمت

 مدعو أ ةيئادتبالا وأ ريدصتلا مزلي ملو يبلط درفمب هنع ربخي مل ًاروكذم هنوك طرشب [ًادتبملا بصنتف]

 لوألا عفرلا ريغ [ربخلا عفرتو] ًادتبم ىمسي ناك نأ دعب [اهمسا ىمسيو] ناك باب يف رم امك فرصتلا

 ةتس يهو] خساونلاب ًاضيأ فورحلا هذه ىمست اذلو أدتبملا ربخ ىمسي ناك ام دعب [اهربخ ىمسيو]

 لاتو ةيدشتلاو حتفلاب [نأوز نونلا ديدشتو ةزمهلا رسكب [نإ] ةفلتخم اهيناعمو دحتتم اهلمع [فرحأ

 نيأزجلا نيب [ةبسنلا ديكوتل] ناعوضوم [امهو] ميمت ينب ةغل يهو ةزمهلا لدب ةلمهملا نيعلاب ّنع اهيف

 رج لحم يف هلوعفمو هلعافو لاق ةلمجو "ها 5 لوقلا لوقم بصن لحم يف ربخلاو !دتيملا نم ةلمجلاو هربحخ

 . اهيلإ نيح ةفاضإب
 . ةيردصملا نأ نم ادرجم اعف برك ربخب ىتأ ثيح [بوذي] : هلوق هيف دهاشلا

 . حراشلا بارعإ )١(
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 هللا نأب كلذ» :ىلاعت هلوقو (ميحر روفغ هللا نإف» :ىلاعت هلوق وحن امنع كشلا يفنو

 و و ع ا ل يو ا دكؤملا هيبشتلل ّنأكو قحا وه

 [اهنع كشلا يفن] ديكوتل [و] مئاق آديز نإ ديز مايقب ملاعوه نمل كلوقك اهب آملاع بطاخملا ناك اذإ

 مايقب عمس نمل كلوقك اهعوقو يف اددرتمو اهبف اكاش بطاخملا ناك اذإ نيأزجلا نيب ةبسنلا نع يأ
 ًاققحتم ريصيو ديز مايق يهو ةبسنلا يف ددرتلا كلذب هنع لوزي هنإف مئاق آديز نإ هربخب قثوي ال نمم ديز

 مايق ركنمل كلوقك اهل ادحاج بطاخملا ناك اذإ ةبسنلا نع راكنإلا يفن ديكوتل اضيأ اهب ىتؤيو هدنع
 كلذو ةبسنلا ديكوت نم لكل امهب ليثمتلا نكمي فنصملا امهركذ ناذللا نالاثملاو « مئاق آديز نإ ديز

 كلذ يف ددرتملا قحس يف كلذو اهنع كشلا يفن ديكوتو ةمحرلاو ة ةرفغملاب ىلاعت هفاصتاب ملاعلا قح يف

 [(ميحر روفغ هللا نإف» : ىلاعت هلوق وحن] كلذل ركنملا قح يف كلذو اهنع راكنإلا يفن ديكوتو

 مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ (اوءاف نإفإ» : ىلاعت هلوق نم طرشلا باوجل ةطبار ءافلا هبارعإو

 ميحر هرخأ مض هعفر ةمالعو اهربش روفغ هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهب a همنا هللا ربخلا مفرتو

 ءابلاو أدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا كلذ هبارعإو [(قحلا وه هلا نأب كلذ» : ىلابعت هلوقو] تعن

 حتف هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهمسا هللا ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نأ رج فرح

 رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو اهربخ قحلا بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريمض وه هرخخآ

 هلا ةقحب نئاك كلذ ريدقتلاو ًأدتبملا ربخ عفر لحم يف فذحلا بجاوب قلغتم رورجملاو راجلاو ءابلاب

 دقف « قحلا وم هللا نوكب كلذ هريدقت وأ بجو حتفلاب هقح قحيو قحي رمالاو سوماقلا يفف هبوجو يأ

 ربخلا نم لوؤم ردصمب اهيلومعم عم لوؤت راصم فرح نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب نأ ءاقنع نبا لاق

 ديز اذه نأ تملعك ادماج ناك نإ نوكلا نم وأ افرظ ناك نإ فوذحملا رارقتسالا نمو آقتشم ناك نإ

 ىنعم ريغت ال ةروسكملا نإ هكاوفلا يفو . ها اهبلطي لماع اهمدقتي نأ دب ال هنأ ملعف آديز هنوك يأ

 نأ دب ال اذهلو درفملا ليوأت يف اهربخو اهمسا عم اهنإف ةحوتفملا نأ فالخب هيلع تناك امع ةلمجلا

 بكرم ال حصالا ىلع طيسب فرح يهو نونلا ديدشتو ةزمهلا حتفب [َنأكو] . ها لماع اهيلع مدقتي

 نا ىلع فاكلا تمدقو ةدكؤملا نإ هيبشتلا فاك نم بكرم فرح اهنإ ىهكافلا لاقو . ءاقنع نبا هلاق

 فاكلا قلعتت ال اذهلو « ةدحاو ةملك تراصف راجلا لوخدل يأ اظفل نأ ةزمه تحتفو هيبشتلا ةدافإل

 سيلو هيلع عامجإلا ماشه نبا ىكح ىتح مهرثكأ دنع بكرم فرح يه يماصعلا لاقو . ها ء يشب

 ةملك بيكرتلاب اراص نإو فاكلا نال اهدعب امو نال عضوم ال هنأ ىلع نورثكالاف اذه ىلعو « كلذك

 نا لاكشإلا نم صلخملاف « ءىراطلا بيكرتلا يف ال يعضولا بيكرتلا يف كلذ نأل رظن هيفو ةدحاو

 نوكي نأ ىلوألاف « لصألا فالخ بيكرتلا نال نايح وبأ هراتخاو مهضعب لوق وهو ةطيسب اهنأ ىعدت

 حتفب هبشملا وهو رمأ ةكراشم ىلع ةلالدلا وهو هيبشتلل تعن فاكلا حتفب [دكؤملا هيبشتلل] ًاطيسب افرح
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 ه6 66 عم مام ام راف ناو ف ةيام وفاق هم همام ام يوف افاق يعم مه هاو م واع ماعم ءدسأ ًاديز نأك :كلوق وحن

 هيبشت فرح ناك هبارعإو [دسأ آديز نأك كلوق : وحن] امهنيب عماج ىنعم يف هب هبشملا وهو رمأل ءابلا

 الو هيبشتلل ةمزالم نأكو يرهزألا لاق . اهربخ دسأو اهمسا ًآديز ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو

 : مهلوق يف مهل ةجح الو نييفوكلل ًافالخ قيقحتلل نوكت

 ماشهاهب سيل ضرألا أك ًارعشقم ةكم نطب حبصأف

 اهتاوخأو نإ دهاوش
 ماشه اهب سيل ضرألا نأك ًارعشقم ةكم نطب حبصأف -4

 . ةريغملا نب ماشه ءاثر يف يموزخملا دلاخ نب ثراحلا هلئاق . رفاولا نم تيبلا

 ًابدج انه هب دارأو فجتراو دعترا اذإ هدلج رعشقا نم ًارعشقم < ةكم حاطب دارملا ةكم نطب : ةغللا

 . تابن الو هيف بصح ال يأ الحمو

 رعشقا هنأ يأ تارمال هيف نفدت يذلا وهو اهضرأ نم يفخ ام هنأ لمتحي ينيمامدلا لاق ريمألا دمحم لاق

 . هيف بصخ ال الحم ًابدج آرعشقم ىنعمو اهضرأ حطس هنأ لمتحيو هيف لح ثيح ماشه ةمظع نم دعتراو

 )ها

 بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك تاوخأ نم ضام لعف حبصأ « اهلبق ام بسح ىلع ءافلا : بارعإلا

 ةيملعلل فرصلا نم عونمم هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم ةكمو همسا نطب « ربخلا

 مسالا عفرت صقان ضام لعف سيل « همسا ضرألا بصنو هيبشت فرح نأك « هرب ًارعشقم « ثيثأتلاو

 يف ماشه اهب سيل ةلمجو رخؤم اهمسا ماشه « مدقم سيل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج اهب ربخللا بصنتو

 . نييفوكلا يأر ىلع ةكم نطب رعشقا : هلوقل ةيليلعت اهربخو اهمساو نأك ةلمجو نأك ربخ عفر لحم

ىلع ةلاد نأك نأ ىلع نويفوكلا لدتسا ثيح ماشه اهب سيل ضرألا نأك : هلوق هيف دهاشلا
 ةقيقح هيبشتلا 

 ضرالا هجو حبصأ مِ : ليق هنأكف يأ ردقم ةلعلا نع لآؤس باوج يف اهعم مالكلا نأ ةهج نم ءاج ليلعتلاو

 «"رومأب قيقحتلل نوكت ال اهنأ نيلئاقلا نييرصبلا فرط نم بيجأو . ماشه اهب سيل ضرألا ليقف ابدج آرعشقم

لاو اهرهظ ىلع هنوكل ال < ‹ اهنطب يف هنوكل « « اهيف سيل يأ اهب سيل هلوق يأ ةيفرظلاب دارملا
 يغبني ناك هنأ : ىنعم

نم فلخ دق ماش نأ لمتحي هنأ 7ثيخلاك اهل هنآل هيف ماشه نفد عم ةكم نلعب رعشقي الأ
 مل هنأكف هدسم دس 

 2 ١717 ص / ١ ج رظنأ (1)

 . ؟١ 4 ص / ١ ج يقوسدلل هتيشاح عم بيبللا ينغم (۲)

 . 1١١7 ص / ١ ج بيبللا ينغم ىلع هتيشاح رظنأ ()
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 a ب «ليخب هنكل عاجش ديز :وحن كاردتسالل نكلو

 اذإ اميف نظلل الو نوفدم اهيف وه لب ةقيقح ماشه اهب سيل ضرألا نإف هيبشتلا ىلع لومحم هنأل
 كدنع وأ رادلا يف وأ دعقيوأ دعق آديز نأك : وحن اهئامسأ تافص نم ةفص وأ ًافرظ وأ داعف اهربخ ناك

 الو يراصنألا نسحلا يبأل افالخ نكت ملو ايندلاب كنأك : وحن بيرقتلل الو ديسلا نبال ًافالخت دعاق وأ

 ناك ةمزالم نم هب مزج امو « ها يسرافلل آفالخ اهيلع لاد تنأ ام يأ اهيلع لاد كنأك : وحن يفنلل

 ىكحو ةيطيرمعلا حرش يف ءاقنع نبا هيلإ لامو حصألا وهو روهمجلا مالك هديفي يذلاوه هيبشتلل
 نأكل ىنعملا اذه روهمجلا قلطأ : لاقف يماصعلا فلاخو « ليق ظفلب قيقحتلاو نظلاو كشلل اهعوقو

 دسأ آديز نأك : وحن ًادماج امسا اهربخ ناك اذإ الإ هيبشتلل نوكت ال اهنأ ديسلا نبا مهنم ةعامج معزو

 نأ ىلوألاو يضرلا لاقو . نظلل هلك كلذ يف اهنإف موقيوأ كدنعوأ رادلا يفوأ مئاق آديز نأك فالخب

 حصيف ةقيقح ربخلاو مسالا رياغتي ىتح مئاق صخش آديز نأك ىنعملاو « ًاضيأ هيبشتلل كلذ يف لاقي

 ركذ دقو تلق . ها فيعض روهمجلا مالك هيجوت نم هركذ امو ديسلا نبا هلاق ام هجولاو « ها هيبشتلا

 وهو ديسلا نبا لوق ىلع هانب هلعلو « بتاك ًاديز نأك : وحن نظلل اهثيجم رطقلا حرش يف ماشه نبا
 ًاديز تهبش دق تنك مئاق آديز نأك تلق اذإف هيبشتلل كلذ يف يهو يماصعلا هلاق امل آفالخ فيعض

 ىلع طيسب فرح يهو نونلا ديدشتب [نكلو] يدارملا هنع هاكح دالو نبا هلاق امئاق هب مئاق ريغ وهو
 ةزمهلا تفذحو هيبشتلل امهنيب ةدئاز فاكلاو نأو ال نم ةبكرم اهنأ ىلإ نويفوكلا بهذو « حيحصلا

 [عاجش ديز : وحن] لوألا لاثمف « هيفنوأ هتوبث مهوتي ام عفرب مالكلا بيقعت وهو [كاردتسالل] ًافيفخت

 هنكل] كلوقب مهولا كلذ تعفرف مركلا عاجشلا ةميش نم نأل مركلا توبث مهوي اذهف نيشلا مضب

 ءاهلاو ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو كاردتسا فرح نكل هربخ عاجش أدتبم ديز هبارعإو [ليخب

 مهوت ام وهو يناثلا لاثمو « هرخآ مض هعفر ةمالعو اهربخ ليخب اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 لاهجلا ىلع بلاغلا نأل هحالص مدع مهوي املاع ديز ام كلوق نأل حلاص هنكل املاع ديز ام كلوق هيفن

 نأ دب ال كاردتسالل اهنوكلو هريغو يرهزألا لاق . ج ل كللوقب ولا ل ر الا ملغ

 هل ادض وأ نكاس هنكل ًاكرحتم اذه ام : وحن اهدعب امل اضيقن نوكي نأ امإ ولخي ال مث مالك اهيلع مدقني

 ديزام : وحن هل ًالثم وأ برشي ارمع نکل ديز ماقام : وحن هل ًافالخ وأ ضيبأ هنكل دوسأ اذه ام : وحن

 عانتما يف ناسحلا تكنلا يف نايح يبأ لوقف ةبسانم وأ ةسبالم امهنيب ناك اذإ مئاق ًارمع نکل ًامئاق

 ءاثر هيف نوكيف اذه ىلعو رارعشقالا اهل يغبني ناك امف هماقم ًامئاق دلو هل نأ ثيح نم ًامكح اهب ًاماشه نا

 . ها . ناتملك امهف ديكوتلل نإو ليلعتلل فاكلا نإ "هينبل حدمو تيملل
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 :وحن عقوتلاو مداق اديز لعل :وحن يجرتلل لعلو ءدئاع بابشلا تيل :وحن ينمتلل تيلو
 ا م همي ESSA ea See «كلاه ارمع لعل

 مل هنكل هتمركأ ديز ينءاجول : وحن ديكوتلل يأت دقو « هيف ةبسانم ال ام ىلع لومحم لثملا مدقت
 نإو هتفن تبثم ىلع تلخد اذإ ول نأل ءيجملا ءافتنا نم ةيعانتمالا ول هتدافأ ام نكلب تدكأف ءىجي

 ماغدإلا ءاتلا ديدشتب تل اهيف لاقيو [تيلو] هلحم يف روكذم هيف ليصفت ىلع هتتبثأ يفنم ىلع تلخد

 عطقنملا بسكلا نع فيعضلا لوقك هرسعتل امإ هلوصح يف عمطم الام بلط وهو [ينمتلل] اهيف ءايلا

 دعب هدوع نأل [دئاع بابشلا تيل : وحن] هلوصح ناكمإ مدعل هرذعتل وأ جحأف الام يل تيل ءاجرلا

 عفرتو مسالا بصنت بصنو نمت فرح تيل هبارعإو . هلوصح يف عمطي الف ةداع ليحتسم بيشملا .

 [لعلو] ءيجملا بجاو هنإف ءيجي آدغ تيل عنتميو يهكافلا لاق اهربخ دئاع اهمسا بابشلا ربخلا

 ءيشلا باقترا وهو [يجرتلل] يهو اهركذو ةغل ةرشع تس لعل يف يماصعلا لاق . لع اهيف لاقيو

 ًاديز ربخلا عفرتو مسالا صنت بصنو جرت فرح لعل هبارعإو [مداق آديز لعل : وحن] بوبحملا

ل «رما كلذ دعب ثدحي هللا لعل» : ىلاعت هلوقب لثمي ملو < اهربخ مداق اهمسا
 لعل نإ ليق دق هنأ

 هيلع امك حصألا نكلو « بصنلا لمع نع اهلبق يردتل ةقلعم اهنأ ليلدب ماهفتسالل وأ ليلعتلل اهيف

 بوبحملا يف يجرتلل لعل لاق ثيح حضوألا يف اهب لثم اذلو يجرتلل ةيآلا يف اهنأ نويرصبلا
 | وحن

 [وحن] هوركملا ءيشلا باقترا وهو فوخلاو قافشإلا يأ [عقوتلاو] ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل

 نإو بصنو عقوت فرح لعل هبارعإو [كلاه ًارمع لعل] : وحنو «مهراثآ ىلع كسفن عخاب كلعل»

 اهربخ كلاهو اهمسا آرمعو يجرتلا اهيناعم لصأ نأل بصنو جرت فرح تلق تئش
 ولو يهكافلا لاق .

 عقوتلا نأل ىلوا ناكل يجرتلا ركذي ملو رال لعلو لاق ناب يا عقوتلاب ربع
 لوقاو . ها امهب قداص

دب قافشإلاب ريبعتلا هل ىلوألا ناك نكل اهرهشأو اهيناعم لصأ هنأل ىلوأ يجرتلاب هريبعت
 ناب عقوتلا ل

 تبرطضا دقو يضرلا لاق . مهتافلؤم يف ةبراغملا فرع عبت هنكل « قافشإلاو يجرتلل لعلو لوقي

 هناحبس هيلع هلوصحب قوثوملا ريغ بقرت ةلاحتسال ىلاعتو هناحبس همالك يف ةعقاولا لعل يف مهلاوقأ

 اوحلفتل يا (نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاط ىنعمف « ليلعتلا اهانعم يلع وباو برطق لاقف « ىلاعتو

 بيرق ةعاسلا لعل كيردي اموإ : ىلاعت هلوق يف كلذ ميقتسي الو
 لاقو . ليلعتلل هيف ىنعم ال ذإ

 : ىلاعت هلوق يف كلذ درطي الو اهدعب يتلا ةلمجلا ىنعم قيقحتل يه مهضعب
 « ىشخي وأ ركذتي هلعلإ

ال هنأ تنمآ9 : هلوق امأو ركذتلا نوعرف نم لصحي ملذإ
 ساي ةبوتف «ليئارسإونب هب تنمآ يذلا الإ هلإ 

 قاعتي قافشإلا وأ ءاجرلا نأ وهو هيوبيس هلاق ام قحلاو « هنم لبقل ايقيقح آركذت ناك ولو اهتحت ىنعم ال

ع جرخت ال نأ ةملكلا يف لصألا نآل هبهذم انرصن امنإو نيبطاخملاب
 ىلاعت هنم لعلف ةيلكلاب اهانعم ن

 تعقو اذإ كشلل ةديفملا نأ امك قفشنو وجرن نأ ىلع انل لمح
 كيكشتلل تناك ىلاعت همالك يف
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 ًاراجوأ ًافرظ ناك اذإ لإ اهمسا نيبو اهيب طسوتي الو اهيلع فورحلا هذه ربخ مدقتي الو

 e ءادتبالا يف ةروسكملا نإ نيعتتو (ةربعل كلذ يف نإ «الاكنأ انيدل نإ#» :وحن ًارورجمو

 وه له يأ قلطنم آديز لعل لوقت ماهفتسالل ءيجت لعل نإ ليقو . هنع هللا ىلاعت كشلل ال ماهبإلاو

 مهلغل هيقع يف ةيقان ةملك العجول: ىلاعت هلوق يخيبوتلا ماهفتسالل اهئيجم نمو ليق . ها كلذك

 « ردب لهأ ىلع علطا هللا لعل » : 36 هلوقك بوجولاو قيقحتلل يتأت دقو ءاقنع نبا لاق . « نوعجري

 زئاجلا يأ نكمملا ء ءيشلا يف الإ لعلب ىت ري ال هنأ ملعاو . « مكل ترفغ دقف متثش عش ام اولمعا لاقف

 كفإو ةفرخم وأ هنم لهج هرخآ ىلإ «تاومسلا بابسأ بابسألا غلبأ يلعل# : نوعرف لوقو هعوقو

 الو آديز نإ مئاق لاقي الف « ًارورجمو ًافرظ ولو [اهيلع فو رحلا هذه ربخ مدقتي الو] ءاقنع نبا هلاق

 ىلع سايقلاب اهلمع نألو ءاهفرصت مدعل لمعلا يف اهفعضل آديز نإ رادلا يف الو آديز نإ كدنع

 بهاذ ينإ مويلا لاقي الف هلومعم ميدقت عنتمي اهيلع اهربخ ميدقت عنتمي امكو « اهتوقوقت ملف لاعفألا

 وأ افرظ] ربخلا يأ [ناك اذإ الإ] ةيفرحلاب اهفعضل ديز مئاق نإ لاقي الف [اهمسا نيبو اهني طسوتي الو]

 ام رورجملاو فرظلا يف اوعسوت مهنأل اهمسا نيبو اهنيب هطسوت لئنيح زوجي هنإف يأ [ًارورجمو ًاراج

 عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإهبارعإو[ًالاكنأانيدل نإ: وحن] امهريغ يف اوعسوتي مل
 يف هيلإ فيضأ امو فرظلاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو فاضموهو ناكم فرظ يدل ربخلا

 كلذ يف بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [(ةربعل كلذ يف نإ#] ًارخؤم اهمسا ًالاكنأ مدقم ربخ عفر لحم

 : يماصعلا لاق . ًارخؤم اهمسا ةربع ءادتبالا مال ماللا ةربعل مدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج

 يف ربخلا نإف رورجملاو فرظلا ربخلا هلعج يف روذشلا يف ماشه نبا ينعي . فنصملا حماستو

 ةراشإ نيتيآلاب ليثمتلا يفو : لاق . رم امك امهنود رورجملاو راجلاو فرظلا قلعتم وه امنإ يا

 رخا ول ذإ « ةيناثلا ةيآلا يف امك ابجاو نوكي دقو « ىلوألا ةيآلا يف امك ًازئاج نوكي طسوتلا نا ىلإ

 اهبحاص رادلا يف نإ : وحن ربخلا طسوت بجي دقو ها عنتمم وهو نأل ءادتبالا مال ءاليإ مزل ربخلا
 ناك هب ملعلل اهربخ اذكو ًاقلطم ليلدل اهمسا فذح زوجيو ًادبع يدنع تيلو اهلعب دنه دنع لعلو

 تيل مسا يرعشف تعنص ام يرعش تيل هنمو « زيبمت ءاشو البإو « اهريغ انل نإ يأ : ءاشو ًاللبإ اهريغ
 ةلمجلا ليقو . هوحنو تباث يأ : فوذحم ربخلاو هب لوعفملا لحم يف هدعب ةلمجلاو قلعم ييلق وهو

 يف] ةزمهلا [ةروسكملا نإ] بجي يأ [نيعتتو] فوذحم طبارلاو تيل ربخ دسم تدسو يرعش لوعفم
 مه مهنإ الا» «رثوكلا كانيطعأ انإط : وحن اهالومعمو يه مالكلا ءادتبا يف تعقو اذإ يأ [ءادتبالا

 ناک اذإ همالك طسو يف تناكوا مئاق آديز نإ : وحن ملكتملا مالك لوا يف تناك ءاوسو #نودسفملا

 مث . مدقت امل ةلع عقو فنأتسم مالك لضاف هنإ كلوقف . لضاف هنإ آديز مركأ : وحن رخآ مالك ءادتبا
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 OSE «سلاج ًاديز نإ ثيح تسلج :وحن ثيح دعبو «مهيلع

 هبارعإو [«هانلزنأ انإ» :وحن] . ةقيقح مالكلا ءادتبا يف نإ عوقول امهنم لوألا : نيلاثمب فنصملا لثم

 اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ةمغدملا و ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ

 عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعافو لعف هانلزنأ

 يهو [مالكلا اهب حتفتسي يتلا الأ دعب] كلذ [و] ًامكح مالكلا ءادتبا يف نإ عوقول يناثلاو . هربخ

 هريغ نع القن يطويسلا لاق . ةيفانلا الو ماهفتسالا ةزمه نم ةبكرم اهنإ ليقو . حصألا ىلع طيسب فرح

 يف يأ [« مهيلع فوخ ال هللا ءايلوأ نإ الأ : وحن ها حاتفتسالاو هيبنتلا نيب كرتشم طيسب فرح يه

 مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ هيبنت فرح تلق تثش نإو < حاتفتسا فرح الا هبارعإو . ةرخآلا

 ةلمجو ًادتبم فوخ اهلمع لطب سنجلل ةيفان ال هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو اهمسا ءايلوأ ربخلا عفرتو

 ةروسكملا نإ نيعتت [و] نإ ربخ عفر لحم يف ربخلاو ]دتبملا ةلمجو ادتبملا ربخ عفر لحم يف مهيلع

 اذإو قافتاب ذإك ةلمجلا ىلإ ةفاضإلل مزالم وه امم اهوحنو [ثيح دعب] ةعقاولا ةلمجلا لوا يف ًاضيأ

 لعف تسلج هبارعإو [سلاج آديز نإ ثيح تسلج : وحن] نيريثك دنع امنيبو انيبو روهمجلا دنع

 ينبم ناكم فرظ ثيح لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف سلج لعافو
 مضلا ىلع

 « ةفاضؤللاب رج لحم يف ةلمجلاو اهربخ سلاج اهمسا آديز بصنو ديكوت فرح نإ بصنلا هلحمو

 ىلإ كلذ ىدأل اهدعب نأ تحتف ولف « ةلمجلا ىلإ الإ فاضت ال ثيح نآل ركذ ام دعب رسكلا نيعت امنإو

اشه نبا لاق . رم امك درفملا ليوأت يف اهيلومعم عم ةحوتفملا نأل درفملا ىلإ اهتفاضإ
 دقو : هريغو م

 نبا مالك ةيضقو : يهكافلا لاق . ها شحاف نحل وهو ثيح دعب نأ حتفب مهريغو ءاهقفلا علوأ

 اهدعب نيهجولا ءاملعلا ضعب زوجو . طسوتملا بحاص حرص هبو « حتفلا بوجو هتيفاك يف بجاحلا

 ىلإ اهتفاضإ موزلو ردصملا ىنعم يف هنوك رابتعاب حتفلاو ةلمج هيلإ' فاضملا نوك رابتعاب رسكلا

نوكي نأ هيلإ فاضملا يف لصألا نأل رسكلا بوجو يضتقي ال ةلمجلا
 درفملل اهتفاضإ عانتماو ًادرفم 

بتي كلذ ىلعو هيلإ اهتفاضإ زوج يئاسكلا نأ ىلع ىنعملا نود ظفللا يف وه امنإ
 دعب اضيا امهزاوج يغ

 درفملا ىلإ فاضتو ةلمجلا ىلإ فاضت ثيح نأل حيحص اهدعب حتفلا تلق : ينيمامدلا لاقو . ها اذإ

 : هلوقك

 مئامعلا يل ثيح يضاوملا ضيبب مهبرض دعب ىلكلا تحت مهنعطيو

 مئامعلا يل ثيح يضاوملا ضيبب مهيرض دعب ىلكلا تحت مهنعطيو -4ه

دقو . نيعم لئاقل ةبسن ىلع فقوي مل يتلا دهاوشلا نموهو . ليوطلا نم تيبلا
 9 ريمألا دمحم هازع 
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 : هلوقكو يل رجب
 ًاعلاط ليهس ثيح ىرت اما

 : . قدزرفلل
 لوق يف امك فوصوم نع ةيانك مهفاوجأ يف دارأ ىلكلا تحت « عفن هبايو مهبرضن مهلعطن : ةخللا

 هيف نعط نم أربي ال ناكم يف لتاق نعط هب دارملاو مهبولق يف يأ دقحلاو دجولاو فوخلا نوكي ثيحب رخآلا
 ثيح « هتبرض يف ذفانلا وهو ضام عمج يضاوملا « فيسلا دارأو ضيبأ عمج ضيب « فارطألا يف سيل

 ام ريظن وهو سأرلا مئامعلا يل ثيحب دارملاو اهفل اهيلو سأ ملا ىلع اهب بصعي ام يهو ةمامع عمج مئامعلا يل
 . ىلكلا ثيح يف قبس

 يف ةعطاقلا انفويسب مهبرضن نأ دعب مهالك تحت وأ مهطسوأ يف انحامرب انءادعأ نعطنو : ىنعملا
 مهئادعأ ىلع ةوسقلاو ةدشلاب هموقو هسفن فصيوهف مهسوؤر ىلع مهمئامع دش عضوم

 , نحن هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف نعطن فطع فرح واولا مهنعطنو : بارعإلا
 فاضم وهو نعطنب قلعتم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ ثيح « هب لوعفم بئاغلا ريمضو
 فرظ دعب . دهاشلا نايب دنع ىرخأ آهجوأ هيف فرعتسو فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم ىلكلاو

 هيلإ فاضم مهبرض نم برضو فاضم برضو فاضم وهو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ًاضيأ نعطنب قلعتم
 سيبو برضب قلعتم رورجمو راج ضيبب « هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو فاضم وهو ةرهاظلا ةريسكلاب رورجم

 ناكم فرظ ثيح < لقثلا اهروهظ نم عنم ءابلا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم يضاوملاو فاضم
 ةرسكب رورجم هيلإ فاضم مئامعلاو فاضم يلو ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم يلو « برضب قلعتم
 , ةرهاظ

 دهاش ركذ يذلا هردص يفو درفم مسا ىلإ ثيح فاضأ هنإ ةهج نم مث كامعلا يل ثيح : هلوق هيف دهاشلا

 فوذحم هربخ ًأدتبم نوكي نأ لمتحي ىلكلا هلوق نأ تمعز نإف . ىلكلا ىلإ ثيح فاضأ هنإف ًاضيأ اذهل

 ردص يف تباث هسفنب لامتحالا اذه معازلل لاقيف ةلمجلا ىلإ افاضم ثيح نوكي اذه ىلعو ًالثم ةدوجوم هريدقت
 معن عفرلاب یورو . ةلمجلا ىلإ الإ فاضت ال ثيح نأ مزتلاو هيلع دهاشلا جرخ ءاملعلا ضعب نأ ىتح تيبلا

 : تيبلا ردص دشني مهضعبو دهاشلا طببض يف رييغت هيلع مزلي ال ذإ برقأ ردصلا يف لامتحالا

 مهبرض دعب ىجحلا تحت مهنعطنو
 . )فرصت ها تيبلا ردص يف ركذ ام يرجي ال ةياورلا هذه ىلعو

 ًاعلاط ليهس ثيح یرتاما س5

 : همامتو . هلئاق فرعي مل تببلا

 اعطاس لالهلاك ءيضياأمجن

 مسا هنأ عم ثيح ىلإ ليهس ةفاضإ انه هيف دهاشلاو « ءانبلاو بارعإلا دهاوش يف هيلع مالكلا مدقت دقو
 , درفم

 )١( ط 19-2184 ص / ۲ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم ٥ .
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 هلا دبع ينإ لاقط :وحن لوقلا دعبو «ءانلزنأ انإ نيبملا باتكلاو محط :وحن مسقلا دعبو

 (نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي هلاو هلوسرل كنإ ملعي هللاو» :وحن اهربخ يف ماللا تلخد اذإو

 درفملا ىلإ اهتفاضإ نم نوعناملاف ها ناهجولا اهدعب ةعقاولا نأ يف ًآذإ زوجيف ليهس رجب

 ثيح دعب أدتبملا ربخ فذحو دوجوم ليهس ثيح ريدقتلاو ربخلا فوذحم أ ادتبم هنأ ىلع ليهس نوعفري

 تدجوأ ءاوس ةلمج الإ نوكي ال مسقلا باوج نأل هباوج لوأ يف تعقو اذإ [مسقلا دعبو] ليلق ريغ

 انإ نيبملا باتكلاو محط : وحن] الوأ يرسخ يفل ناسنإلا نإ رصعلاو» : وحن اهربخ يف ماللا

 ةمالعو واولاب رورجم هب مسقم باتكلاو رجو مسق فرحواولا هب هدارمب ملعأ هللا مح هبارعإو [«هانلزنأ

 بصن لحم يف لصتم ريمض ةمغدملا انو بصنو ديكوت فرح نإ باتكلل تعن نيبملا هرخآ رسك هرج

 : وحن باوجلا ءانثأ يف تعقو اذإ ام جرخف نإ ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو لعافو لعف هانلزنأ اهمسا

 لوأ يف تعقو اذإ [لوقلا دعبو] أ ادت ارج تو اهنأل ةحوتفم اهنإف لضاف آديز نأ يداقتعا هّللاو

 ينإ لاقط :وحن] اهانعم يدؤي اموأ ةلمج الإ نوكي ال لوقلاب يكحملا نأل هب ةيكحملا ةلمجلا

 ریمض ءايلاو بصنو ديكوت فرح نإ وه هريدقت ا زاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف لاق هبارعإو[ «هللادبع

 يف اهربخو اهمسا عم نإ ةلمجو هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو اهربخ دبع اهمسا بصن لحم يف لصتم

 نإ ةلمجو ةغيصلا ريغم ضام لعف ليقف ىح هللا دعو نإ | ليف اذإو# : وحنو لوقلا لوقم بصن لحم

لعافلا بئان لوقت نأ زوجيو « لعافلا بئان عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم
 ةلمجلاو لوقلا ريمض ريمض 

 نيزوجملا نييفوكلا يأر ىلع جرخم لوألا بارعإلا نآل ,ىلوأ وه لب ءاقنع نبا هلاق امك هل ةرسفم

 ديز لاق : وحن حتفت اهنإف لوقلاب ةيكحملا ةلمجلا ءانثأ يف ةعقاولا جرخف عاف ةلمجلا ءيجمل

 نأل اةاطم اهرسك بجي هنإف [اهربخ يف] ءادتبالا مال يأ [ماللا تلخد اذإو] لضاف ًارمع أ يداقتعا

 ناك ةلمجلا نومضم ديكأتل ءادتبالا مال خو نأل ةروسكملا نإ عم الإ عمتجت ال ءادتبالا مال

 نيقفانملا نإ دهشي هَّللاو هلوسرل كنإ ملعي هللاو» : وحن] ىنعملا يف ءاوس امهف ةروسكملا

 هرخآ مض هيف عفرلا ةمالعو عوفرم عراضم لعف ملعي ًادتبم هللا لاحلا واو واولا هبارعإو #نوبذاكل

 ريخ لوسر ءادتبالا مال ماللاو اهمسا فاكلاو بصنو ديكوت فرح نإ وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

اكل نيقفانملا نإ دهشي هللاو» هلثمو ةفاضالاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو
 ةمالع نا ريغ نوبذ

 عم نإ ةلمجو ملاس ركذم عمج امهنأل واولا نوبذاكل يف عفرلا ةمالعو ءايلا نيقفانملا ىف بصنلا

 دهشو ملع يلوعفم دسم ةداس بصن لحم يف اهربخو اهمسإ
 نم ةداهشلاو ملعلا لعف تعنم ماللا نأل

Eماللا الولو رسكلا بجو كلذلف ءادتبالا مكح امهدعب امل راصف امهدعب ام ظفل يف لمعلا  
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 :ىحن لعافلا بئان لع وأ الزنا نأ مهفكي موا :وحن لعافلا لحم تلح اذإ نأ نيعتتو
 Re ODE EE طك احا م خل و ا لاو « نجلا نم رف عمتسا هنأ يلإ يحوأ لق

 الك : وحن الك دعب عقت نأ :اهركذي مل ْنِإ رسك اهيف نيعتي عضاوم فنصملا ىلع يقب [هيبنت]

 ةلمعلا لوأ يفو « هنوجتري ال مهنإ ىتح ديز ضرم : وحن ةيئادتيإلا ىتح دعب وأ « ىغطيل ناسنإلا نإ

 يلوأ ةبصعلاب ءونتل هحتافم ْنِإ ام زوئكلا نم هانيتآو# : ىلاعت هلوقو « لضاف هنإ يللا ءاج : وحن

 يدؤي حتفلا نال لضاف هنإ لجر ينءاج : وحن ةفصلا لوأ يفوأ  ةلمج الإ نوكت ال ةلصلا نأل «ةوقلا

 لوأ يف وأ نإ مس دوقفم كلذو ليوأتب الإ اهب فصوي ال يهو رداصملاب نايعألا ءامضأ فض ىلإ

 كجرحخأ امك : وحن ةيلاحلا ةلمجلا لوأ يفوأ لضاف هنإ ديز : وحن نيع مسا نع اهبربكسملا ةلمجلا

 الو» : وحن ةفنأتسملا ةلمجلا لوأ يف وأ «نوهراكل نينمؤملا نم اقيرف ّنإو قحلاب كتيب نم كبر

 تلعج اذإ لضاف هنإو ميرك ديز : وحن درفمل ةعباتلا ةلمجلا لوأ يف وأ لل ةزعلا نإ مهلوق كنزحي
 لاق «كب اهذيعأ ينإو ميرم اهتيمس ينإو» : وحن مدقت امم ءيشل ةعباتلا وأ ربخلا ىلع ةفطاع واولا

 ىلع وه امنإ ركذ اميف رسكلا نيعت مث نإ رسك اهيف بجي يتلا عض ذاوملا ركذ نأ دعب ءاقنع نبا ةمالعلا

 ربخلا وأ ًأدتبملا فدحك ليوأت عونب حتفلا فيعضلا ىلع هيف زوجي اهلك وأ اهبلاغف الإو ررقملا حج سارلا

 حتفلا اا اذهلو آدرفم لعافلا نوک بوجول [لعافلا لحم تلح اذإ] ةزمهلا ةحوتفملا [نأ نيعتتو]

 : وحل] مهربص دجوولو يأ «اوربص مهنأولو» : : وحن لعفلا الإ اهدعب نوكي ال هنأل ةيطرشلا ول دعب

 مزجو يفن فرح مل فطع فرح واولا يخيبوتلا ماهفتسالل ةزمهلا هبارعإو[هانلزنأانأ مهفكي مل وأ»
 لص ريب ءاهلاو ءايلا وهو ةرخخا نم ةلعلا رجم ا فح ةمزجب ةماللتو جلب ور ناق تاكو

 يف لصتم ريمض ةمغدملا انو بصنو ديكوت فرح نأ عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف

 انلزنأ ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف لزنأ لعافو لعف انلزنأ اهمسا بصن لحم
 وأ ريدقتلاو « فكي لعاف اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو نأ ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم

 نوك بوجول [لعافلا بئان لحم] تلح [وأ] باتكلا كيلإ انلازنإ مهفكي مل
 داسفلا ىلع دوعي ليق يف رتتسم ريمض بئانلاف «اودسفت ال مهل ليف اذإو» : وحن امأو آدرفم بئاتلا
 هنأ ىلع اودسفت ال ةلمج بئانلا ليقو اهل عضوم الف هل ةرسفم اودسفت ال ةلمجف اودسفت ال نم موهفملا
 ال ادرفم بئانلا ناكو درفملا مكح يف ذئنيح ةلمجلاف لوقلا اذه ليق يأ : يظفللا دانسولا باب نم

 هبارعإو [(نجلا نمرفن عمتسا هنأ ّيلإ يحووأ لق : ىحت] نيبرعملا ةنسلأ ىلع روهشملا وه اذهو ةلمج

 نأ رورجمو راج ّيلإ ةغيصلا ريغم ضام لعف يحوأ تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف لق

 ممتسا ةلمجو رفنل تعن نجلا نم ةلمجو لعاف رفت ضام لعف عمتسا اهمسا ءاهلاو بصنو ديكوت فرح
 لإ يحوأ لق ريدقتلاو « لعافلا بئان اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو نأ ربح عفر لحم يف رفن
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 كنأ هتايآ نمو» :وحن [دتبملا لحم وأ لب متكرشأ مكنأ نوفاخت الو» :وحن لوعفملا لحم وأ

 557708 قحلا وه هللا نأب كلذ وحن رجلا فرح اهيلع لخد و 4ةعشاخ ضرألا ىرت

 نوك بوجول اهحتف بجي هنإف لوقلاب ةيكحم ريغ [لوعفملا لحم] تلح [وأ] نجلا نم رفن عامتسا

 لعف نوفاخت ةيفان ال لاحلا واو واولا هبارعإ و[ هللا متكرشأ مكنأ نوفاخت الو :ىحن] آدرفم لوعفملا
 بصنو ديكوت فرح نأ لعاف ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم

 ةمالع ميملاو لعافو لعف متكرشأ عمجلا ةمالع ميملاو اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو

 لوعفم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو نأ ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو عمجلا

 بوجول [!دتبملا لحم] تلح [وأ] هّللاب مككارشإ نوفاخت الو ريدقتلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نوفاخعتل
 كنأ الول : وحن أدتبملا الإ اهدعب يتأي ال هنأل ةيعانتمالا الول دعب حتفلا اوبجوأ اذهلو ًادرفم أدتبملا نوك

حلا يف وأ لضاف كنأ يدنع ناك : وحن لصألا يف أدتبم هنوك نيب قرف الو ديز جرخ ام قلطنم
 لا

 يأ : ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتردق لئالد نم يأ [«ةعشاخ ضرألا ىرت كنأ هتايآ نموا : وحن]

 يأ  «تزنها ءاملا اهيلع انلزنأ اذإفط للذتلا وهو عوشخلا نم راعتسم اهيف تابنال ةسباي

 نم هبارعإو . يبطرقلا هلاق امك لقاع لكل كنأ هلوق يف باطخلاو تلعو تخفتنا يا تبرو - تكرحت

لمج هبش رورجملاو راجلاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نمب رورجم تايآو رج فرح
 ة

 رض هعفر ةمالعو عراضم لعف ىرت اهمسا فاكلاو بصنو ديكوت فرح نأ مدقم ربخ عفر لحم يف

يف رتتسم هلعافو فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم
 ابوجو ه

شاخف ةيبلق اهانلعج نإو ةيرصب ةيؤرلا انلعج اذإ لاح ةعشاخ هب لوعفم ضرألا تنأ هريدقت
 لوعفم ةع

ريصبلا نيعب اهضعبو رصبلا ةساحب اهضعب يأ ضرألا ىرت كنأ بيطخلا ريسفت يفو « ناث
 ىلع أسايق ة

 اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو بارعإلا يف نيهجولا زاوج نم هانلق ام ديفي وهو ها ترصبأ ام

 ال رجلا فرح نأل [رجلا فرح اهيلع لخد وأ] ةعشاخ ضرألا كتيؤر هتايآ نمو ریدقتلاو  رخؤم أدتبم

تبم ةراشا مسا كلذ هبارعإو [(قحلا وه هللا نأب كلذإ» :وحن] درفم ىلع الإ لحندي
 نأو رج فرح ءابلا ًاد

 بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريمض وهو اهربخ قحلاو اهمسا ةلالجلا ظفلو بصنو ديكوت فرح

 « هبوجوو هتوبثب يأ هللا ةقحب كلذ ريدقتلاو « ءابلاب رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو

 لثمو ةلص امف (نوقطنت مكنأ ام لثم قحل هنإ) : وحن ةفاضإإلاب ةرورجم تناك اذإ ًاضيأ ًابوجو حتفتو

دب ال دعب تعقووأ يرهزألا هلاق مكمطن لثم ريدقتلاو « نوقطنت مكنأ ىلإ فاضم
 ال : وحن ةلاحم الوا 

لج نم دب الو كباهذ يف ةلاحم ال يأ سلاج كنأ دب ال وأ بهاذ كنأ ةلاحم
 ليبق نم نوكيف كسو

 يأ هلضف يداقتعا يأ لضاف هنأ يداقتعا وحن لوق ريغ ىنعم مسا نع آربخ تعقو وأ فرحلاب رورجملا
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 روفغ هنإف+ : هلوق ىلإ (ةلاهجب ًاءوس مكنم لمع نمل :وحن ءازجلا ءاف دعب نارمألا زوجيو
 ليلعتلا عضوم يف تعقو اذإو «مئاق ًاديز نأ اذإف تجرخ :وحن ةيئاجفلا اذإ دعبو (ميحر
 ا ا جما ماا نقتل ا ا #« ميحرلا ربلا وه هنأ هوعدنإل : :وحن

 يتلا يتمعن : اوركذاو» : وحن لوألاف هنم الدب وأ مدقت امم ءيش ىلع ةفوطعم تعقو وأ كلذ يدقتعم

 زوجيو] «مكل اهنأ نيتفئاطلا ىدحإ هللا مكدعي ذإوط : وحن يناثلاو 4 مكتلضف ينأو مكيلع تمعنأ
 ء ريثكوهو ةلمجلاو درفملل حلاصلا لحملا يف كلذو حجرأ رسكلاو اهحتفو نإ ةزمه رسك يأ [نارمألا

 ًاءوس مکنم لمع نم# :وحن] باوجلاب ةنرتقملا ءافلا يأ [ءازجلا ءاف دعب] تعقو اذإ ام كلذ نم

 مزج لحم يف ضام لعف لمع مزاج طرش مسا نم هبارعإو [# ميحر روفغ هنإف» : هلوق ىلإ «ةلاهجب
 رماع نبا اهأرق نإو طرشلا باوجل ةطبار ءافلا هنإف هلوقو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو طرشلا لعف
 ةمحرلاو نارفغلاف ىنعملاو « فوذحم !دتبم رخ وأ أدتبم اهيلومعم عم نأ لعج ىلع حتفلاب مصاعو
 ىنعملاو ةمات ةلمج ءافلا دعب ام لعج ىلع رسكلاب امهريغ أرقو ةمحرلاو نارفغلا لصاحلاف وأ نالصاح
 زوجيف مكحلا ا ا نأ يغبنيو ينيمامدلا لاق . ميحر روفغ وهف

 اهرسكو ةزمهلا حتفب ءىرق «هسمخ هلل نأف ءيش نم متمنغ امنأ اوملعاو# : ي إل دعي ناهجولا

 اههيلعو هيف فالخ ل مات مالكا اهرسك نمو نأ یخ ةلمجلاو فولحمل ربخ اهتاصو نأ اهحتف نمف

 هلل نأ مكحلاف اريثك وأ اليلق هومتمنتغاامنأ اوملعاو يآ لاح ءيش نمو فوذحم اهدئاعو ةلوصوم امف

 موجهلا اهب دارملاو دملاو ءافلا مضب ةءاجفلا ىلإ ةبسن [ةيث ةيئاجفلا اذإ دعب و] ها هسمخ هّللف وأ هسمخ

 ةأجافملا ليبس ىلع اهلبق ام دوجو دعب لصحي اهدعب ام نأ ىلع ةلالدلا اهب نايتإلا نم صضرغلاو ةتغبلاو
 [مئاق آديز نأ اذإف تجرخ : ىحن] ءادتبالا مال اهعم نكي مل اذإ اهدعب ناهجولا زوجي امنإو ةتغبلا يأ
 اهربخ مئاق اهمسا آديزو بصنو ديكوت فرح نأ ةيئاجف اذإ ةفطاع ءافلا لعافو لعف تجرح هبارعإو

 ىلع ريبكلاو لصاكسياف اذإ يأ فوذحم ريشلاو ءادتبالاب عوفرم ردصمب اهليوأت لمف نأ تف نمل

 وه رسكلا نالو يأ ليوأت ىلإ جوحي ال هنأل ىلوأ وهو كلام نبا لاق . مئاق وه اذإف يأ ليوأتلا مدع
 يف تعقو اذإو] ةعلاطل سمشلا نإ اذإف تجرح : وحن اهرسك بجي هنإف ماللا اهعم ناك اذإ امأ لصألا

 هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف وعدن هبارعإو [(ميحرلا ربلا ىه هنأ هوعدنإ» : حن ليلعتلا عضوم
 هيف رتتسم هلعافو واولاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم واولا ىلع ةردقم ةمض

 اهمسا ءاهلاو بصنو ديكوت فرح نإ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نحن هريدقت ابوجو

 يأ ةلعلا مال ريدقت ىلع حتفلاب يئاسكلاو عفان اهأرق نإو لصف ريمض وهو هتعن ميحرلاو اهربخ ربلاو
 ردقم لازم تاو عملا يف وهف نايب افانثتسا فنأتسم ليلعت هنأ ىلع رسكلاب ةعبسلا يقاب اهأرقو هنأل

 ميحرلا ربلا وه هنأ اولاقف كلذ متلعف مل مهل ليق هوعدن لبق نم انك انإ اولاق امل مهنأكف هلبق ام هنمضت
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 5595 كل ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل
  SRSهع دفع جاف هان عاق أو ون و امامي رواوو و وم اهعفو ف ووو و وف قامو

 ةمعنلاو دمحلا نإ كيبل] هلثمو مهل نكس كتالص نإ مهيلع ٌلصوإ» لثم يلمج ليلعت وهف
 ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ىنثم ردصم كيبل هبارعإو [كل

 ةماقإ كتعاط ىلع ميقم ان وأ ةباجإ دعب ةباجإ كبيجأيأ يثكتلا هب دارملا نآل ةقيقح ىنثمب سيلو ىنثملا

 ربخ عفر لحم يف كل ةلمجو فوطعمو فطاع ةمعنلاو اهمسا دمحلا بصنو ديكوت فرح َّنإ ةماقإ دعب

 ليلعت هنأ ىلع رسكلاو ةلعلا مال ريدقت ىلع حتفلاو اهحتقو نإ رسكب ىوري يرهزألا لاق . نإ

 ميظعتلا ماقم يف لمجلا ريثكتو ةدحاو ةلمج ال ناتلمج ذئنيح مالكلا نأل  حجرأ رسكلاو فئاتسم

 اذإ اضيأ نارمألا ز زوجيو فاشكلا يف هلاق يعفاشلا رايتخا حتفلاو ةفينح يبأ رايتخا رسكلاو بولطم

 ىلع رسكلاف هللا دمحأ ينإ يلوق : وحن دحاو نيلوقلا لعافو لوقب اهنع اربخمو لوق نع آربخ تعقو

صيق هلا دمح يلوق ىنعم ىلع حتفلاو ظفللا اذه ريغب دمح ىلع قدصي الف ظفللا اذه يلوق ىنعم
 قد

كنإ تفلحك حصألا ىلع هدعب مال ال مسق لعف دعب تعقووأ آدمح نمضت لوق يأ ىلع
 رسكلاف ميرك 

وأ اهدعب امو نأ نم لوؤملا ردصملل ةراج ىلع ريدقت ىلع حتفلاو باوجلا ىلع
 فاضي ام دعب تعقو 

م وهو ثيرو يدلو ندلو ربخو ثيدحك هفدار امو لوقو ةمالع ىنعمب ةيآك ًابوجو ال آزاوج ةلمجلل
 ردص

 : رعاشلا لاق . ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا يف نامزلا مسا ةلماعم لموعو أطبأ اذإ ثار

 ةنابل يضقا ثير ًاقفر يليلخ
 ا لالا

 ةنابل يضقأ ثير ًاقفر يليلخ ب ملا

 تاركذملا تاصّرَعلا نم :(1)بيبللا ينغمو عماوللا (١)رردلا يف امك هزجعو . هلئاق فرعي مل تيبلا

 .« ًادرهع

 . 29 ينغملا دهاوش حرش يف امك تاركاذلا : ىوريو

بلا انعم لصأ ثير قفرتريسلا يف يب قفرت يأ فطلب هلماع اذإ هب تقر ردصم اقفر : ةغللا
 ءىطبأ يأ ءا

 عمج دوهع(؟) مها رادلا مامأ نوكت يتلا ةحسفلا يهو ةّصرع عمج تاصرعلا « ةجاحلا مضلاب ةنابللا « ءطب

 . ءيشلا هب دوهعملا لزنملا هب دارملاو دهع

 ۔ ۲ط ‹ ۱۸۲ص / ۱ ج رظنا (۱)

 . يقوسدلا ةيشاح شماهب ۷١ ص / ۲ ج ماشه نبال (۲)

 . ۸۳٦ ص / ۲ ج يطويسلل (۳)
 )٤( ص / ۲ ج ينغملا ىلع يقوسدلا ةيشاح رظنا 7١ .
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 مهل نأ مرج الإ : ىلاعت لاق حتفلا مرج ال دعب بلاغلاو يضرلا لاق . مرج ال دعب تعقو وأ

 مرج يف نأل مسقأ ال يف امك ةدئاز امإو ليلخلا بهذم وه ام ىلع قباسلا مالكلل در ام | الف «رانلا

 دهشتساو هلعاف ناف قح مرج ىنعم هيوبيس لاقو « ليلخلاو هيوبيس دنع ضام لعف مرجو مسقلا ىنعم

 : هلوقب

 اوبضغي نأاهدعب ةرازف تمرج ةنعط ةنييعابأ تنعط دقلو

 تاركذملا ةبوبحملا رايد نم ةجاح يضقأ امئير آقفر ريسلا يف يب اقفرت يبحاص اي : لوقي : ىنعملا
 . هيضام مايأ

 ًاقيقحت اهلبق ام حوتفملا ءايلاب بوصنم يليلخ اي هريدقت فوذحم ءادت فرحب ىدانم يليلخ : بارعإلا

 هلصأو هيلإ فاضم بارعإلا ءاي اهيف مغدملا ملكتملا ءايو فاضم يليلخو ىنثم هنأل ًاريدقت اهدعب ام روسكملاو

 ناك اذإ ىدانملا نأل هبارعإ فرح ريغت مث فيفختلل ماللا تفذح مث ةفاضإلل نونلا تفذحف يل ناليلخ لوألا

 ةيردصملا ىلع بوصنم أطبأ اذإ ثار ردصم ثيرو « ةحتفلاب بوصنم قلطم لوعفم اقفر « بصن ًآفاضم

 عراضم لعف يضقأ ()يقوسدلل هتيشاحو بيبللا ينغم يف امك ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا يف نامزلا ءامسأ هتلماعمل

 نم ‹ ثير ىلإ ةفاضم هلوعفمو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو هلوعفم ةنابل انأ هريدقت ابوجو هيف رثتسم هلعافو

 هب لوعفم دوهع ء تاصرعلل ةفص تاركذملا « ةنابلل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج تاصرعلا

 . تاركذملل

 أطبأ اذإ ثار ردصم هنأ عم ةنابل يضقأ ةلمج ىلإ ثير فاضأ ثيح ةنابل يضقأ ثير : هلوق هيف دهاشلا

 . ةلمجلا ىلإ ةفاضإلاب نامزلا مسا ةلماعم هلماع هنكلو

 اويضغي نأ اهدعب ةرازف تمرج ةئعط ةنييع ايبأ تنعطدقلو - مه

 . ةيفاكلا ىلع يضرلا دهاوش نم تيبلا

 ِ نافطغ نم ةليبق ةرازف « تقح دارأ تمرج : ةغللا

 ةرازف ةنعطلا تبسك وأ اهدعب ةرازف بضغ قح ةنعط ةنييع ابأ تنعط دقل هّللاو : لوقي : ىنعملا

 . بضغلا

 لحف نعط تنعط 2( قيقحمت فرح دق ۾ لاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا دقلو : بارعإلا

 ابأ ىلإ فاضم ة هنييعو ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم هلوعفم ابأ 13 هلعاف ملكتملا ريمض ءاتلاو ضام

 ‹ ةيردصملا ىلع بوصنم ردصم ةنعط ثينأتلاو ةيملعلل فرصنم ريغ هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجسم

 ةيلوعفملا ىلع بوصنمو هيوبيس دنع ةيلعافلا ىلع ةمضلاب عوفرم هلعاف ةرازف « ثيثأتلل ءاتلاو ضام لعف مرج

ةلمجلاف نيلاحلا الك ىلعو ةنعطلا ىلإ روحی يه هريدفت آزاوج هيف رتتسم ريمصض مرج لعافو ءارفلا يأر ىلع
 

 لعف اويضغي « بصنو يردصم فرح نأ « هيلإ فاضم ءاهلاو ةيفرظلا ىلع بوصنم فرظ دعب « ةنعطل ةفص

 8 الك ص / ۳ ج (۱)
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 111000 طقف ةروسكملا نإ دعب ءادتبالا مال لخدتو

 ةملك يه ءارفلا لاقو ء اهدعب ةرازف بضغ قح يأ اهنم لامتشا لدب اويضغي نأو ةرازف عفرب
 كلذ ىلع ترجو ترثكف اذه نم عطق ال يأ عطقلا مرجلاو ةلاحم الو دب ال ىنعمب لصألا يف تناك
 كنيتآل مرج ال لاقيف مسقلا هب باجي امب باجي كلذلف اهيق يذلا ديكأتلل مسقلا ىنعمب تراص ىتح
 يأ لعفت نأ دب ال لثم نوكيف مرج ال لصأ ىلإ رظن حتف نمف مئاق كنأ مرج الو تنسحأ دقل مرج الو
 مهل نأ مرج ال7 : ينيمامدلا لاقو 3 يضرلا مالك ها ضراعلا مسقلا ىنعملف رسك نمو لعفت نأ نم

 لعف ليقو « مهنارسخ قيقحتو ةرفكلا ىلع در ةيفان الو قح هانعم لعف مرج نإ هيوبيس دنع (رانلا
 عضوم يف لوقلا اذه ىلع اهربخ يف امو نأو ةمادنلا مهلمع مهل بسك يأ ةدئاز الو بسك ىنعمب

 رصتقي ام ًاريثكو ًاقح ىنعمب اتراصو اتبكر ناتملك مرج ال ليقو عفر عضوم يف لوألا ىلعو بصن
 رجلا فرح طاقسإب بصن عضوم يف اهدعب ةعقاولا نإف دب ال هانعم مرج ال ليقو كلذ ىلع نورسفملا

 ةردقم اهدعب نمو دب ال اهانعمو يماصعلا هلاق امك لجر ال ةلزنمب لوقلا اذه ىلع مرج الف يأ ها

 تيمس هريغو يرهزألا لاق . ءافلاو فاقلاب ةفلحزملاو ةقلحزملا ماللا ىمستو [ءادتبالا مال لخدتو]

 نال مئاقل آديز نإ لصأ نأل ةفلحزملاو ةقلحزملا ماللا تيمسو [دتبملا ىلع لخدت اهنأل ءادتبالا مال

 نإ دعب] اهيلع اهلومعم مدقتي الثل نإ نود ماللا اوقلحزف ديكوت يفرح عامتجا اوهركف مئاق ًاديز

 موقيل آديز نإ : وحن هيلع تلحد اذإ لاحلل عراضملا صلخيو آديكأت اهب ةلمجلا دادزتل [ةروسكملا

 ةلمجلا ريصت ةحوتفملا نأو ةلمجلا ديكأتل ةروكذملا ماللا عضو نأل ةحوتفملا نأ دعب لخدت الف [طقف]

 نکل دعب الو عامجإب نأكو لعلو تيل دعب الو اهعضو فالح مزل ماللا اهتعماج ولف درفم ليوأت يف اهعم
 نإف نكل امأو هيلع لخدت ماللا تناك يذلا مالكلا ىنعم نريغي نهنألف لوألا ةثالثلا امأ حيحصلا ىلع
 هيوبيس لاق ها امهنيب هباشتلا لازف اهلبق امع عطقنم ءادتبالا مال دعب امو اهلبق امل بولطم اهدعب ام

 نويفوكلا زاجأو مئاقل آديز لعل لوقت الف ها ديكأتلا يف مسقلاب ةهيبش اهنأل نإ دعب تلخد امنإو
 : هلئاق فرعا الو اودشناو ةددشملا نکل ربخ يف اهلوخد

 مسا ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو لعاف ةعامجلا ريمض واولاو ٍنونلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 يأ ءارقلا يأر ىلع ناث لوعفمو . اهدعب ةرازف بضغ قح يأ هيوبيس يأر ىلع ةرازف نم لامتشا لدب ردصم

 . بضغلا ةرازف ةنعطلا تبسك

 ()قح ىنعمب ءاج ثيح تمرج هلوق هيف دهاشلا

 )١( ج بدألا ةنارخ رظنا ٤ / ص 715١-١1١" .
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 ايمعلاهبح نيم ىننكلو اهرازم طشو تناب ذم لسسأ ملو

 تديز امك ءادتبالا مال نوكت الو ةدئاز ماللا نوك ناكمإل كلذ يف مهل ةجح الو كلام نبا لاق

 : رعاشلا لوقك درجملا ًادتبملا ربخ يف
 هيقرسلا مظعب محللا نم ىضرت ةبرهش زوجعل سيلحلا مأ

 ديمعبلاهبح نم يننكلو اهرازم طشو تئاب ذم لسأ ملو س4

 : ظفلب لوألا هردص يور نكلو ليقع نبا دهاوش نم وهو . ليوطلا نم تيبلا
 : يننكلو يلذاوع ىليل بح يف يننمولي

 لبق هردص ركذ آدحأ دجأ ملو لئاق هل فرعي ال هنأ ةاحنلا هركذ امم تيبلا اذه ليلجلا ةحنم يف لاق
 : هلوقب اولدتساو نکل ربخ يف ماللا لوخد زاوج ىلإ نويفوكلا بهذو ساحنلا نبا لوق ىلع تفقو لب حراشلا

 يف قثو نمم دحأ هدشني ملو اذه الإ هنم ركذي الو هلئاق فرعي ال اذه نإ باوجلاو . ديمعل اهبح نم يننكلو

 . ها « ناقتإلاو طبضلاب روهشم الو ةيبرعلا

 , ()ھا

 . ةدوملا نم هبلق رسكلا اذإ ليقو هده اذإ قشعلا هدمع مهلوق نم ديمع دعب طش : : ةغللا

 فرح فلاح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف لسأ بلقو مزجو يفن فرح مل لسأ ملو : بارعإلا

 لعف ناب « موي لم يأ فوذحم رورجملاو رج فرح لم 0 انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو واولا وهو ةلعلا

 واولا طشو « موي ىلإ ةفاضم هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو يه هريدقت ًزاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام

 راجلاو هيلإ فاضم اهو فاضم بحو رورجمو راج اهبح نم همسا ءايلاو ةياقولل نونلاو بصنو كاردتسا
 . نكل ربح ديمعو ءادتبالا مال ماللا ديمعل يتآلا ديمعل هلوقب قلعتم رورجملاو

 هعنمو نييفوكلا بهذم ىلع نكل ربخ ىلع رهاظلا يف ءادتبالا مال تلخد ثيح ديمعل : هلوق هيف دهاشلا

 لوق نم درجملا |دتبملا ربخ يف تديز امك ءادتبالا مال تسيلو ةدئاز انه ماللا نأ اهنم ةيوجأب هودرو نويرصبلا

 : يلاتلا تيبلا يف رعاشلا

 .٠ خلا ةبرهش زوجعل سيلحلا مأ

 , (97فرصتب ها

 ةبقرلا مظعب محللا نم ىضرت ةبرهش زوجمل سيلحلا ما 1

 ىلإ نورخآ هبسنو فيقث ينب ىلوم سورع نب ةرتنع ىلإ يناغاصلا مهنمو ةعامج هبسن . . زجرلا نم تيبلا

 . يرهوجلا هاورو رهشأو رثكأ لوآلاو جاجعلا نب ةبؤر

 )١( ج :نيدلا ييحم دمحم ١ / 14ط لك .

 ) )۲ج ليقع نبا ىلع ليلجلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم ١ / ٠۳ .

٤ 



 «ماعطلا نولكأيل مهنأ الإ ريبج نب ديعس أرقو « ةحوتفملا نأ ربخ يف اهلوخد دربملا زاجأو

 ىلع ًاضيأ جرختتو حتفلاب (ميلع عيمسل هلا نأو» : ذاوشلا يف ءىرقو : يضرلا لاق . ةزمهلا حتفب
 عطقم يف هب قبس هناسل نأ هللا ىلع جاجحلا ةءارج نم ىوري اممو ٍ يرشتمزلا لاق . ماللا ةدايز

 هل ناكو هللا ىلع ةءارجلا مظعب جاجحلا رهتشا دق ليطه لاق ها ماللا طقسأف نإ ةحتف ىلإ تايداعلاو

 ليهستلا يف كلام نبا لاقو ها ملسم هلعفي ال ام ىلع هلمح امبر ام هتعانشو نحللا نع سارتحالا نم

 هللا يضر ةبيبح مأ لوقك : هحرش يف ينيمامدلا لاق . نأل اربخ ةعقاولا ناك ربخ ىلع تلخد امبرو

 اذه تابثإ يف فنصملا هدمتعاو « يراخبلا خسن ضعب يف وه اذك ةينغل اذه نع تنك ينإ : اهنع

 دقو ها ىلاعت هللا ءاش نإ لعافلا باب يف مالك هيف ءيجيسو راثآلاب لالدتسالا يف هتداع ىلع مكحلا

 ةيوحنلا ماكحألا تابثإ ىلع ةيوبنلا ثيداحألاب هلالدتسا يف كلام نبا ينص لعافلا باب يف بوص

 لوقنملا كلذ نأ ّنظلا ىلع بلغيو فاك كلذ يف ٌنظلاف بالا اذه يف بولطمب سيل نيقيلا نأل : لاق

 ةعبرأ] نم دحاو [ىلع] ىلاعت هللا همحر هركذ ام رخآ ىلإ ليدبتلا مدع لصألا نأل لدبي مل هب جتحملا
 ا و ا داتا

 ةينكلا هذهو ةعذربلا تحت عضوي قيقر ءاسك نوكسف رسكب سلحلاو سلح ريغصت وه سيلحلا : ةغللا

رلاو نيشلا حتفب ةبرهش . ناتألاب اهل ًاهيبشت ةأرما ىلع زجارلا اهقلطأ رامحلا ىثنأ يهو ناتألا ةينك لصألا يف
 ءا

 . ةيقرلا مظع محلب محللا نم ىضرت نسلا يف ةنعاطلا ةريبكلا ةأرملا اهب دارملاو « ةئكاس ءاه امهنيب

 محلب ىضرت « اهنس ربكل اهفعضأو نامزلا اهانفأ نسلا ةريبك زوجع سيلحلا مأ نإ : لوقي : ىنعملا

 مظع ةقرمب محللا لدب ىضرتوأ «محللا يقاب نع هتنويلل هل اهغضم يف هتلوهسل هريغ نع هراتخت يأ ةبقرلا مظع

 اهنكمي ال نكلو ردقت وأ اهرقفل محللا ءارش ىلع ردقت ال اهنأل كلذل لثتمت اهنأ ىنعمب اهل تيطعأ نإ ةبقرلا

تح رانلا ىلع امهعضتو ءام يف ةبقرلا مظع مضت يهف انيل ناك نإو هخضم
 ءاملا يف عضتف ةينهدلا ةداملا جرخت ى

 : اهل هللا مسق امب ركشلاو اضرلا عم لكأت مث نكي مل نإ نيلي ىتح اهزبخ

 ةه ًادتبملا ربخ زوجع ةدئاز ماللا زوجعل  هيلإ فاضم سيلحلاو فاضم مأو أدتبم مأ : بارعإلا

مأ ىلإ دوعي يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ىضرت « زوجعل ةفص
 ةيناث ةفص ةلمجلاو سيلحلا 

 مظعو زوجعل ًاضيأ ةفص ىضرتب قلعتم رورجمو راج مظعب ‹ ىضرتب قلعتم رورجمو راج محللا نم ء زوجعل

 . هيلإ فاضم ةبقرلاو فاضم

 اذه يف ءارآلا دحأ وه ماللا ةدايز ىلإ باهذلاو ًادتبملا ربخ يف ماللا داز ثيح زوجعل : هلوق هيف دهاشلا

رتقم اذه ىلع ماللا تناك فوذحم [دتبمل ربخ زوجع نأ اهنمو تيبلا
 سيلحلا مأ اذه ىلع مالكلا لصاو هب ةن

 . فرصتب ها تيبلا يف امك هربخب ماللا تلصتاف ًادتبملا فوذحم خلا زوجع يهل

 )١( ج ليقع نبا ىلع ليلجلا ةحنم : نيدلا ييحم دمحم ١ / كك ص ط۱٤ .
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 روفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر نإ :وحن ًاتبثم ًارخؤم هنوك طرشب اهربخ ىلع :ءايشأ
 N «(ةربعل كلذ يف نإ :وحن ربخلا نع رخأتي نأ طرشب اهمسا ىلعو «(ميحر

 هلخدت مل «ًالاكنأ انيدل نإ : وحن مدق ولف مسالا نع [آرخؤم هنوك طرشب اهربخ ىلع] لوألا [ءايشأ
 الثل هيلع لحدت مل مقي مل آديز نإ : وحن آيفنم هرخأت عم ناك ولف [ ًاتبثم] ديكوت افرح ىلاوتي الكل ماللا

 : رعاشلا لوق ذشو « هيلع يقابلا لمحو املو الو نلو مل : وحن يف نيلئامتم نيب عمجي
 ءاوس الو ناهباشتمالل ًاكرتو آاميلست نأ ملعأو

 قلخ ىلعل كنإوإ» : وحن ارورجمو ًاراجوأ كدنعل ًآديز نإ : وحن ًافرظ ربخلا نوك نيب قرف الو
 مكحيل كبر نإ» : وحن عراضمب ةردصم ةيلعف وأ مئاق هوبأل آديز نإ : وحن ةيمسإ ةلمج وأ | «ميظع

 نإ : وحن دقب نورقم فرصتم ضامب وأ موقي نأ ىسعل آديز نإ : وحن فرصتم ريغ ضامب وأ * مهنيب
 نإ هبارعإو [(میحر روفغل هنإو باقعلا عيرسل كبر نإ# : وحن] ًآدرفم امسا وأ « امس دقل آديز

 باقعلاو اهربخ عيرس ءادتبالا مال ماللا ل يف فاكلاو اهمسا بر بصنو ديكوت فرح

 يأ [رخأتي نأ طرشب] ةروسكملا نإ مسا ىلع يأ [اهمسا يلع ] يناثلا وإ نهاظ:ةيقابو هيلإ فاضم

 فرح نإ هبارعإو [(ةربعل كلذ يف نإط:وحن] رورجمو راج وأ فرظ وه يذلا [ربخلا نع] امإ مسالا

 ءاوس الو ناهباشتمالل اكرتو اميلست نأ ملعاو و١

 . يلكعلا ثراحلا نب بلاغ مازحوبأ هلئاق . رفاولا نم تيبلا

 ءاوس الو « نابراقتم يأ ناهباشتم الث « رمألا ضيوفت وأ ةيحتلا ميلستلا « مزجلاو نيقيلا ملعلا :ةغللا ٠
 . نايواستم يا

 . اها . نيبراقتم ريغو نييواستم ريغ همدعو رمآلا ضيوفت وأ اهكرتو ةيحتلا نأ نقيتأ : ىنعملا

 رهاظلا يف وه ام ىلع ةزمهلا رسكب نإ « انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ملعأ : بارعإلا
 . مال ماللا ناهباشتم الل ؛ « ًاميلست ىلع فوطعم ًآكرتو « همسا ًاميلست « بصنو ديكوت فرح اهربخ يف ماللا نأل

 ديكأتل ةدئاز ال ةفطاع واولا الو « نإ ربخ ناهباشتمو ةيفان الو « نإ ةزمه تحتف اهتدايز ىلعو ةدئاز وأ ءادتبالا

 . نإ ريخ ىلع فوطعم ءاوس « يفنلا
 ةزمهلا حتف ةياور ىلعو ذاش وهو الب يفنلا ربح يف ماللا لخدأ ثيح ناهباشتم الل : هلوق هيف دهاشلا

 . ھا. ءادتبالا مال تسيلو ةلئاز ماللا

 )١( ط 1/5 ص ليقع نبا دهاوش ىلع ليلجلا حتف : يودعلا ةطق دمحم ۴ .

 ) )۲ج ليلجلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم ١ / ط 759 - 5358 ص ٠٤ :

٦ 



 O ب .«قح لا صصقلا وف اذه نإ» :وحن لصفلا رمض ىلعو

 رخؤم اهمسا ةربعو ءادتبالا مال ماللاو مدقم اهربخ عفر لحم يف رورجمو راج كلذ يف بصنو ديكوت
 ديزل كدنع نإ : وحن ًافرظ لومعملا ناك اذإ ربخلا لومعم نع رخأتي نأ امإو آديزل كدنع نإ : وحنو

 ىلع نإ ربخ لومعم ميدقت زاوج نم ركذ امو سلاج ديزل رادلا يف نإ : وحن ارورجمو ًاراج وأ ميقم

 يكحو ليقع نبا هعنمو يهكافلا هعبتو ماشه نبا هراتخا يذلا وه آرورجمو ًاراجوأ ًافرظ ناك اذإ اهمسا

 الثل ماللا هيلع تلخد اذإ مسالا رخأت يأ :كلذ طرتشا امنإو يهكافلا لاق .هزاجأ هنأ مهضعب نع

 عوفرملا ريمضلا ةغيصب ظفل وهو [لصفلا ريمض ىلع] ثلاثلا [و] ها ديكوت يفرح نيب عمجي
 لاحلا نيب هعوقو نويندملاو شفخألا زاجأو : كلذ امهلصأ ام نيب وأ ربخلاو !دتبملا نيب عقي لصفنملا

 لوأ يف هعوقو ءارفلا زاجأو , رهطأ بصنب «مكل رهطأ نه يتانب ءالؤه» : ًاذوذش ءىرقو اهبحاصو

 نع ربخلا هلصفل كلذب يمس «مهجارخإ مكيلع مرحبم وهو : ئلاعت هلوق هنم لعجو « مالكلا
 ًادامع هيمست نييفوكلا رثكأو هيف سبل ال اميف لخدف هيف عستا مث امهل حلص اميف كلذو ةفصلا هلامتحا

 نييفوكلا ضعبو هب ىوقتي يأ : هيلع دمتعي مالكلا نألو هريغ نم ربخلا ةفرعم يف هيلع دمتعي هنأل

 هايإ تنك عنتميف عوفرملا ةفصب هنوك هيف طرتشيو هيوقي يأ : مالكلا معدي هنأل لادلا مضب ةماعد هيمسي

 ديز ناك عنتميف اهعورفو ًاملكتو ًريكذتو آدارفإ هلبق امل آقباطم هنوكو بوصنملا ريمضلا ةغيصب لضافلا

 ةعامجلا افالخ ةفرعم هنوكو لصألا يف ًأدتبم هنوك هلبق اميف طرتشيو يئاسكلل فالح هتيراج ةمئاقلا يه

 امسا هنوكو لصألا يف ولو !دتبمل آربخ هنوك هدعب اميفو مئاقلا وه الجر سيل : وحن ةركن هنوك اوزاجأ

 نرت نإ» 4اريخ وه هللا دنع هودجت» : : وحن يف ليضفتلا مساك لأ لوبق مدع يف ةفرعملاك وأ ةفرعم

 «ديعيو ءىدبي وه هنإ# : ىلاعت هلوق هنم اولعجو « ًاعراضم هنوك ةعامج زاجأو لام كنم لقأ انأ

 نيب هعوقو يلوزجلاو ةنيدملا لهأو « اقلطم نيتركن نيب هعوقو نييفوكلا ضعبو آيضام هنوك يليهسلاو

 لوأ نم مالعإلا لصفلا ريمض دئاوف نمو « كتم آريخوه آدحأ تننظ امك ةفرعملا نم نيتييرق نيتركن

 لاقي الف ديكأتلاو « عمجو يليهسلا هلاق اذك رصحلا يأ : صاصتخالاو عبات ال ربخ هدعب ام نأب رمألا

 ءاهلا اذه بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [(قحلا صصقلا وهلاذه نإ» : وحن] لضافلا وه هسفن ديز

م هل لحم ال لصف ريمض وه ءادتبالا مال ماللاو اهمسا بصن لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتمل
 بارعإلا ن

 ريمض نأ نم هتركذ امو صصقلل تعن قحلاو نإ ربخ صصقلاو
 وه بارعإلا نم هل عضوم ال لصفلا

 لوقي نم مهنمو لدب هنأب لوقي نم نييوحنلا نمو باطخملا فاك ةباثمب وهف حممألا
 الو هلبق امل ديكأت هنأب

 كلذ هيف طرتشي الف ريمضلاب ديكاتلا امأو . رهاظلاب ديكأتلا يف كاذ ذإ عوبتملا فالتخاب هفالتخا مزلي

لا ديكأتب كلذ وحنو نحن انب تررمو وه هب تررمو تنأ كب تروم لوقت كنإف
 اذكف عوفرملاب رورجم

 هربخ هدعب امو ادتبم هلعجي برعلا ضعبو لضافلا وه آديز تننظو قلطنملا وه آديز نإ لوقت
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 ةدئازلا ام لصنتو براض ًارمعل ًاديز نإ :وحن ربخلا ىلع همدقت طرشب ربخلا لومعم ىلعو
 000 «دحاو هّلإ هللا امنإ» :وحن اهلمع لطبيف فرحألا هذبم

 انأ نرت نإ و 4نوملاظلا مه اوناك نكلوإ» ةعبسلا ريغ يف ءىرقو لوألا !دتبملا نع ربخ عومجملاو
 ضعب نود عضاوملا ضعب يف بيراعألا هذه ضعب لمتحي دق هنأ ىفخي الو لقأ عفرب الام كنم لقأ

 نإ# اريح وه هللا دنع هودجت» «نيبلاغلا نحن انك نإ «بيقرلا تنأ وو وحن يف لمتحيف

 انإو نوفاصلا نحنل انإو# يفو « هدعب ام باصتنال ءادتبالا نود لدبلاو ديكأتلاو لصفلا «لقأ انأ نرت

 وه اذه ناك نإط : وحن يفو « ماللا لوخدل لدبلاو ديكأتلا نود ءادتبالاو لصفلا نوحبسملا نحنل
 ال رهاظلا نأل ديكأتلا نودو هدعب ام باصتنال ءادتبالا نود لدبلاو لصفلا بصنلاب «كدنع نم قحلا

 لدبلاو ءادتبإلاو لصفلا مئاقلا وه آرمع نإو ملاعلا وه ديز : وحن يفو « سكعلا الو رمضملاب دكؤي
 لصفلا «بويغلا مالع تنأ كنإط لضافلا تنأ تنأ يفو « رهاظلا دكؤي ال ريمضلا نأل ديكأتلا نود
 مال هيلع لخدي امم عبارلا [و] ىلاعت هللا ءاش نإ بصت اذه ىلع سقو « ءادتبالاو لدبلاو ديكأتلاو

 فرح نإ هبارعإو [براض ًارمعل ًاديز نإ : وحن ربخلا ىلع همدقت طرشب ربخلا لومعم ىلع] ءادتبالا

 براضل مدقم لوعفم ًارمع ءادتبالا مال ماللاو اهمسا آديز ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت
 اهلوخد زجي مل ربخلا نع رخأت ولف وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لعاف مسا وهو نإ ربخ براضو
 اهقح ذإ مالكلا يأزج نع رخأتت الثل كماعطل لكآ آديز نإ الو رادلا يفل سلاج آديز نإ : وحن هيلع
 اهورخأ ديكأتلا ىنعم يف نيتقفتم امهنوكل نإ نيبو اهنيب عمجلا ةهاركل نكل ءادتبالل اهنوكل ميدقتلا

 ربخلا نوكي ال نأو كيتأي ابكارل آديز نإ زوجي الف لاح مدقتملا لومعملا نوكي ال نأ طرتشيو « اهنع
 كماعطل آديز نإ الو برض آدلاخل آرمع نإ زوجي الف يضاملا لعفلاك هيلع ماللا لوخدل حاصي ال امم
 لمعلا نع هب تلصتا ام اهفكل ةفاكلا ام ىمستو [ةدئازلا] ةيفرحلا [ام لصتتو] شفخألل ًافالخ لكأ

 اهب اهلاصتا دنع فورحلا هذه لمع زوجي نم نآل ىلوأ ناكل ةدئازلا لدب ةفاكلاب فنصملا ربع ولو

 لطييف] ةمدقتملا ةتسلا يأ [فرحألا هذهب] ةفاك اهيمسي اهئاغلإ دنعو ةدئاز اهلامعإ لاح يف اهيمسي
 لمجلاب ةروكذملا فرحألا صاصتخا لاز هذه ام لوخدب نأل ربخلا عفرت الو مسالا بصنت الف [اهلمع
 هذه تأيه اهنأل ةئيهملا ًاضيأ هذه ام ىمست اذلو « ةيلعفلا لمجلا ىلع لوخدلل تأيهتو ةيمسإلا
 وه يذلا لعفلا هبش نع تجرح اهيلع تلحد املف اهيلع لخدت ال يهو لاعفألا ىلع لوخدلل فورحلا

 حصو مالكلا اهدعب ءىدتبا كلذلو « لعفلاب اهلاصتاك اهب رئامضلا لاصتاو حتفلا ىلع هرخآ ءانب
 لاثم اذه [(دحاو هّلإهللامنإ» :وحن] فنصملا هب لثميس امك ةيلعفلاو ةيمسإلا اهدعب نيتلمجلا ءيجم
 ام اهلمع لطب بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو . ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوخدو ةروسكملا نإ لامهإل
 امنإ تلق اذإف « تابثإلاو يفتلا هديفي ام ةفاك تناك اذإ ام عم نأ ديفتو تعن دحاو ربخ هل ادتبم هللا ةفاك
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 300 مئاق ديز انكلو مئاق ديز امنأكو دحاو هل مكفإ امأو» .«يلإ ىحوي اغنإ لقو»

 ديقي ال ديز بصنب ملاع ًاديز امنإ كلوق نإف ةدئاز تناك ول ام فالخب مئاق الإ ديز ام هانعمف مئاق ديز

 ةلمجلا ىلع اهلامهإ دعب ةروسكملا نإ لوخدل لاثم اذه [(يلإ يحوي امنإ لق#] : وحن [و] رصحلا
 ةفاك امو بصنو ديكوت فرح نإ تنأ هريدقت ًابرجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف لق هبارعإو . ةيلعفلا

 ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم ةغيصلا ريغم عراضم لعف ىحوي

 ىحويب قلعتم رورجمو راج ىلإو فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا
 ّيلإ ىحوي امنإ لق ريدقتلاو «دحاو هلإ مكهلإ امنأ» : هلوق نم كبسنملا ردصملا لعافلا بئانو

 نأ ىلع تلخد اذإ ةفاكلا ام نأ اذه نم ديفتساو < يسن رصحلاف هددعت ال يأ : هللا ةينادحو

 هلإ مكهلإ»ةزمهلا حتفب هب [امنأ]: وحن [و] هريغو ءاقبلا وبأ هيلع هبن ةيردصملا نع اهجرخت ال ةحوتفملا

 بصنو ديكوت فرح نأ هبارعإو . ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوخدو ةحوتفملا نأ لامهإل لاثم اذه دحاو

 لاثمو ةفص دحاوو ًادتبملا ربح هّلإو عمجلا ةمالع ميملاو هيلإ فاضم فاكلاو ًادتبم هّلإو ةفاك امو

 لاثم اذه [مئاق ديز امئاك] : : وحن [و] «ًاثبع ٍمكانقلخ امنأ متبسحفأ» ةيلعفلا ةلمجلا ىلع اهلوخد

 ًادتبم مئاق ديز ةفاك امو بصنو هيبشت فرح نأك هبارعإو ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوخدو نأك لامهإل

 [مئاق ديز امنكل] : وحن [و] 4توملا ىلإ نوقاسي امنأك# ةيلعفلا ةلمجلا ىلع اهلوخد لاثمو هربخو
 ةفاك ام بصنو كاردتسا فرح نكل هبارعإو . ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوخدو نكل لامهإل لاثم اذه

 : رعاشلا لوق . ةيلعفلا ةلمجلا ىلع اهلوخد لاثمو هربخو أدتبم مئاق ديز

 يلاشمأ لثؤملا دجملا كردي دقو لثؤم دجمل ىعسأ امنكلو

 يلاثمأ لثؤملا دجملا كردي دقو لئؤمدجمل ىعسأامتكلو -و؟

 : اهعلطمو يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرمال ةديصق نم تببلا

 يلاخلا رصعلا يف ناك نم نمعي لهو ٠ يلابلا للطلا اهيأ احابص مع الأ

 يلاجوأب تبيام مومهلا لسيلق داجم ديعسالإ نمعي لهو

 1 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو

 لاملا نم ليلق بلطا ملو ينافك ةشيعم ىندأل ىعسأام نأولف

 فرشلا اهبحاصل بجوت يتلا ةليمجلا لاعفألا ةرثك هانعم نأكف ةرثكلا هلصأو فرشلا دجملا : ةغللا

 . (')اهيف تبث يأ اذك ضرأب نالف لثأت دق لاقي تبثملا رمتسملا لثؤملا

 . ٠١۹ ص / 7 ج بدألا ةنازخ رظنا (۱)

۹ 



 اهلوخد لاثمو ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوخدو لعل لامهإل لاثم اذه [مئاق ديز املعل] : وحن [و]
 : رعاشلا لوق ةيلعفلا ةلمجلا ىلع

 اديقملا رامحلا رانلا كل تءاضأ املعل سيق دبع اي ًارظن دعأ

 ىعسأ لب ةشيعم ىندأل ىعسأ ال نكلو لاملا نم ليلق , افك ةشيعم ىندأل يعس تبثول : ىنعمل أو

 )ها . ةنطلسلا وهو لصاتم دجمل

 هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ىعسأ ةفاك ام بصنو كاردتسا فرح نكل امنكل ةفطاعواولا : بارعإلا

 فرح دق ةفطاع واولا دقو « دجمل ةفص لثؤم ىعسأ هلوقب .ةلعنم رورجمو راج دجمل « انأ هريدقت ًابوجو
 نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم كردي لعاف يلاثمأ « دجملل ةذم لثؤملا هلوعفم دجملا عراضم لعف كردي « ليلقت

 ملكتملا ءايو فاضم لاثمأو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ

 . هيلإ فاضم

 لوخدلا نم اهتنكمأو لمعلا نع اهتفك دقو نكلب ةدئازلا ام تلصتا ثيح ىعسأ امنكل : هلوق هيف دهاشلا

 . ها ىعسأ هلوق يهو ةيلعفلا ةلمجلا ىلع

 اديقملا رامحلا راسنلا كل تءاضأ املعل سيق دبع اي ًارظن دعأ -۴۳

 نب بدنج نب يدع نم لجر وهو سيق دبعب ددنيو آريرج اهيف وجهي ةملك نم قدزرفلل تيبلا اذه
 . اهيف رختفي هل ةديصق يف هركذ آريرج ناكو رثنعلا

 : دهاشلا تيب دعبو

 اددرت ىتح تيبلا لوح هفيطو تبراق ةماخسلا تاورمب رامح

 . رمحلا نايتإب هيمري ذإ هحبقأو هلذرأو ءاجه شحفأ هوجهيو هب ددنيو سيقلا دبعب مكهتي ىنعملا

 « ءادن فرح اي « دعأل هب لوعفم ًارظن « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف دعأ : بارعولا

 ءاتلاو ضام لعف ءاضأ « ةدئاز ام « بصنو جرت فرح لعل « هيلإ فاضم سيق « بوصنم ىدانم دبع
 فلألاو رامحلل تعن ديقملا هب لوعفم رامحلا ءاضأ لعاف رانلا . تءاضأب قلعتم رورجمو راج كل « ثينأتلل

 . قالطإلل
 ربخلاو مسالا يف لمعلا نع اهتفكف لعلب ةدئازلا ام تنرتقا ثيح تءاضأ املعل : هلوق هيف دهاشلا

 . ها هلعاف عم تءاضأ ةلمج يهو ةيلعفلا ةلمجلا ىلع تلخد كلذلو ةيمسإلا ةلمجلاب اهصاصتخخا تلازأو

 )١( ج بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح رظنأ ١ / ص ٠٠١ .
 ) )۲ص ىدنلا رطق حرش قيقحتب ىدهلا ليبس :نيدلا ييحم دمحم 0٩ط ۱۲ .

¥۰ 



 .هعفرو ديز بصنب مئاق ًأديز تيل :وحن لامهإلاو لاعإلا اهيف زوجيف تيل لإ

 اهيف زوجيف] اهلمع لطبيف فرحألا هذهب ةدئازلا ام لصتتو هلوق نم ةانثتسم اهنإف [تيل الإ]
 عقي الف ءامسألاب اهصاصتخا ىلع ةيقاب اهيلع اهلوخد عم اهنأل اهيلع ا ام لوخد دنع [لامعإلا

 ًاديز امتيل : وحن] اهتاوخأب اهل ًاقاحلإ [لامهإلا] اهيف زوجي [و] عيبرلا يبأ نبال ًافالخ لعفلا اهدعب
 ًادتبم ديزو ةفاك ام نأ ىلع [هعفرو] اهربخ مئاقو ةفاك ال ةدئاز امو تيل مسا هنأ ىلع [ديز بصنب مئاق

 : ءاقرزلا يف ةغبانلا لوق هعفرو مامحلا بصنب يور دقو « هربخ مئاقو
 دمشلا دراو عارش مامح ىلإ ترظن ذإ يحلا ةاتف مكحك مكحاو
 دمرلا نم لحكت مل ةجاجزلا لف هعبتتو قين آبناج هفحي

N: 

 انل مامحلا اذه استيل الأ تلاق

 تبسح امك هوفلأف هوبسحف

 اهتمامح اهيف ةئام تلمكف

 ترظن ذإ يحلا ةاتف مكحك مكحاو
 هعبتتو قينابناج هفحي

 انلمامحلا اذهامتيل الأ تلاق

 تبسحامك هوفلاف هوبسحف

 دقف هفصن وأ انتمامح ىلإ

 دزست ملو صقنت مل نيعستو ًاعست
 ددسعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو

 دمشلا دراو عارش مامح ىلإ

 دمرلا نم لحكت مل ةجاجزلا لشم

 دقف هفصن وأ انتمامح ىلإ

 دزت ملو صقنت مل نيعستو ًاعست

 ددسعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو

 يف لثملا اهب برضي سيدجو مسط ةيقب نم ةأرما ءاقرزلا يف ينايبذلا ةغبانلا اهلئاق . طيسبلا نم تايبألا
 برس اهب رم مث ةاطق اهل ناك اهنا ؟'”رردلا يف امك اهتصقو ها مايا ةثالث ةفاسم نم رصبت تناك ليق رظنلا ةدح

 : تلاقف نيلبج نيب اطقلا

 كلذ مض اذإف ةاطق نوثالثو ثالث اهفصنو نوتسو تس وه اذإف هدعف دايص ةكبش يف عقو اطقلا اذإف رظنف

 . ها ةئام ناك اهتاطق ىلإ

 : يطويسلل ينغملا دهاوش حرش يف امك ةديصقلا 8

 نيشارولاو اطقلاو يرامقلاو توفل وحن نم قاط تا مارتالا ةغللا

 ءاملا ةلخادلا عارش ها هودجو هوفلأ « دعلا وهو باسحلا نم هوبسحف طقف نجاودلا ةماعلا دنعو اهوحنو

 يأ هفحي ٠ ليلقلا ءاملا ميملاو ةثلثملا حتفب دمثلا دراو < ‹ عيرس عمج ةلمهملا نيسلا رسكب عارس ىوريو

 = يف عضوم عفرأ وه فاق هرخآ يفو ءايلا نوكسو نونلا رسكب قين رادتساو فاط اذإ هلوح فح نم هطيحي

 هيم مامحلا مت هيدق فصنوأ

۲۷۹ 



 NE BO E E DO EN EE E لع اخر او E E اقع هل ل دال دع نقي E ده: a وا مالم وع هير ذي دهب راق قت E E داي“ وي ضو تقل" اهي قفا هع

 مكح لثم مكحأ ىنعملا هودجو هوفلأ لحك ىلإ جاتحتف دمر اهبصي مل ةيفاص انيع يأ ةجاجزلا لثم <« لبجلا

 يرمأ يف يأرلا بصنب اميكح نك دارأ هيلإ ةديصقلا هذهب رذتعي هنأل رذنملا نب نامعتلل باطخ وهو يحلا ةاتف

 , ها هعضوم رمألا تعضوو تباصأ ذإ يحللا ةاتفك نكو كيلإ يب ىعس نمل لبقت الو

 قلعتم رورجمو راج مكحك « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف مكحأ ةفطاعواولا : بارعإلا

 ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف رظن ترظن «نامزلا نم ضامل فرظ ذإ اد كام حو مكحأب

 ةفص عارش «رظنُب قلعتم رورجمو راج مامح ىلإ ءذإ ىلإ فاضم ةلمجلاو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو
 هلعاف ابناج « هلوعفم ءاهلاو عراضم لعف هفحي « هيلإ فاضم دمثلاو فاضم دراوو هل ىرخا ةفص دراو مامخل
 ازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف عبتت لاحلل واولا هعبتتو « هيلإ فاضم قينو فاضم وهو فلألاب عوفرم

 لثمو ةجاجزلا لثم نيعب يأ ضفاخلا عزنب بوصنم فولحم فوصومل ةفص لثم « هب لوعفم ءاهلاو يه هريدقت
 بئانو ملب موزجم لوهجملل ينبم عراضم لعف لحكت مزج فرح مل لحكت مل « هيلإ فاضم ةجاجزلاو فاضم

 تلاق « لحكت هلوقب قلعتم رورجمو راج دمرلا نم 3 ىرخأ ةفص ةلمجلاو يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعاف

 ام. بصنو نمت فرح تيل حاتفتسا ةادأ الأ 2 يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ثيثأتلل ءاتلاو ضام لعف لاق

 ال لمعلا نع تيلل ةفاك ام نوك ىلعو تيل مسا بصن لحم يف ةراشإ مسا اذ هيبنت فرح [اه] اذه « ةدئاز

 عوفرمو بصنلا ةياور ىلع بوصنم ةراشإلا مسا نم لدب مامحلا < ًادتبم عفر لحم يف ةراشإلا مساف ةدئاز
 راج انتمامح ىلإ « « عفرلا ةياور ىلع أدتيملا ربخ وأ تيل ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج انل عفرلا ةياور ىلع

 وأ « رورجملاو راجلا يف نكتسملا ريمضلا ن نم وأ تيل مسا نم لاح فوذحمب قلعتم هيلإ فاضمو رورجمو
 ىلإ دئاع ريمض ءاهلاو عفرلاب امإو بصنلاب امإ ةراشإلا مسا ىلع فوطعم هفصن « واولا ىنعمب فطع فرح
 نم ةلمجلاو فولحم ًادتبمل ربخ وهو فاك ىنعمب مسا دقو ةحيصفلل ءاغلا دقف « فصن ىلإ فاضم مامحلا

 لعف بسح هوبسحف « فاك وهف كلذ لصح نإ ريدقتلاو فوذحم طرش باوج مزج لحم يف هربخو ادتبملا
 ءاهلاو هلعاف ريمض واولاو ضام لعف ىفلأ ةفطاع ءافلا هوفلأف « هلوعفم ءاهلاو لعاف ةعامجلا ريمسض واولاو ضام
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف بسح ةيردصم ام رج فرح فاكلا امك « لوأ هلوعفم

 ناث لوعفم ًاعست « اهنابسحك ريدقتلاو فاكلاب رورجم ردصمب لوؤم هيلع تلحد امو ةيردصملا امو يه

 نم ةيناث لاح دزت مل ةلمجو بسح لعاف نم لاح صقنت ةنت مل ةلمجو « ًاعست ىلع فوطعم نيعتستو « ىفلأل

 راج اهيف « هلوعفم ةئام هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف لمك ةفطاع ءافلا تلمكف اضيأ بسح لعاف
 ءاتلاو ضام لعف عرسأ تعرسأو لاح ةلمجلاو ةمامح ىلإ فاضم ريمض ءاهلاو رخؤم ًادتبم ةمامح , مدقم ربخ رورجيو

 ينبم ةراشإ مسا اذ رج فرح يف كلذ يفءزييمت ةبسح« يه هريدقت ًآزاوج هيف رثتسم هلعافو ثينأتلل

 ددعلا « تعرسأب قلعتم رورجملاو راجلاو باطخ فرح فاكلاو دعبلل , ماللاو يفب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 . ةراشإلا مسا نم لدب

 ذئنيح تيلو تيل مسا نم لدب هنأ ىلع مامحلا بصنب يور ثيح مامحلا اذه امتيل : هلوق اهيف دهاشلا

 )١( ؟08- 708 ص / ۲ ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا : دومحم يئيعلا .

 ففي
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 ضعب لاق . اهيف الإ عمسي مل لامعإلا نأل تيل ىلع آسايق ةيقبلا لامعإ زوج نم ةاحنلا نمو
 مالكلاو اهريغ نود مسالاب تيل صاصتخا ءاقبل كلذ نم ءيش يف سايقلا حصي الو : ةيفلألا حارش

 هلوقك اهلمع لطبت ال اهنإف ةلوصوملا ام فرحألا هذهب تلصتا اذإ امأ ةدئازلا ام نهب تلصتا اذإ اميف هلك
 : رعاشلا لوق كلذ نمو #رحاس ديك اوعنص امنإ»:ىلاعت هلوقو«هب مهدمنامنإ نوبسحيأ»: ىلاعت

 نوكي فوسف ىضقيام نكلو مكل ايلاق مكتقراف ام هللاوف

 اذإ تيل نأ ًاعيمج ناتياورلا تلدف ةلمهم ذقنيح تيل نوكتف ًادتبملا نم لدب هنأ ىلع مامحلا عفرب ىوريو ةلماع
 لامعإلا ناهجولا هيف زوجي لب لمعلا نع اهفكت نأ اهيف بجي مل امك لامعإلا اهيف بجي مل ةدئازلا امب تنرتقا

 , ها لامهإلاو

 ليبس نم ذوخأم دهاشلا نايبو خلا مامحلا اذه امتيل الأ تلاق وه يذلا دهاشلا تيب بارعإ : هيبنت
 . ها ىدنلا رطق حرش قيقحتب ىدهلا

 نوكي فوسف ىضقيام نكلو مكل ًايلاق مكتقران ام هللاوف 18

 اذه «9هيلامأ يف يلاقلا يلع وبأ هدشنأو يدوألا هّوفألل ءاملعلا ضعب هبسن دقو . ليوطلا نم تيبلا
 «9مجعم يف يمورلا توقاي هدشنأو . ها اهلئاق مسي ملو متاح نع ديرد نع اهاور تايبأ ةثالث نمض تببلا

 . قشمد يف اهلوقي 0 نب عاوطملا يبا ىلإ اهبسن تايبأ ةعبرأ عبار نادلبلا

 : هضغبأو ههرك هانعمو ىلق هولقيو هيلقي الق هلعف لعاف مسا آيلاق : ةغللا

 ردقلا ماكحأل عوضخ هنكلو مهعم ةرشعلل المو مهل ةيهارك نع هبابحأ قرافي مل هنأ مسقي : ىنعملا
 5 رو نم ا رقم الو نع زرصتلا يكفي ال وا هب يرججتام ال لالجلا وذ انف ل كوز

 قلعتم رورجملاو راجلاو واولاب رورجم هب مسقم ةلالجلا ظفلو رجو مسق فرح واولا هّللاو : بارعإلا
 عمجلا ةمالع ميملاو هلوعفم فاكلاو هلعاف ءاتلاو ضام لعف قراف مكتقراف « ةيفان ام « مسقأ يأ فوذحم لعفب

 واولا امثكلو « لاقب قلعتم رورجمو راج مكل « ملكتملاءات نم لاحايلاق « مسقلا باوج اهل لحم ال ةلمجلاو
 هيف رتتسملا هلعاف بئانو ىضقي ةلمجو نكل مسا لوصوم مسا امو بصنو كاردتسا فرح نكل فطع فرح
 نكل ربح يف ةدئاز ءافلا فوسف . بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلوصوملا ام ىلإ دئاعلا ًازاوج

 ام ىلإ دوعيوه ريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم مات عراضم لعف نوكي سيفنت فرح فوسو
 , نكل ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو ةلوصوملا

 . ۱۲ط / ۲۰۱ ص :نيدلا ييحم دمحمل (۱)

 . بتكلا راد ط ۹٩ ص / ١ ج (؟)

 . ۷۷ص / ٤ج (9

YY 



 :وحن اهامعإ لقيو «ظفاح اهيلع ال سفن لك نإظ:ىحن اهلامهإ رثكيف رثاكيف ةروسكملا نإ ففختو

 ERASER (مہنیفویل امل لک نإو»

 نأ يأ : نسح تلعف امنأ ينبجعأ : وحن ةيردصملا ام ةلوصوملا لثمو يضقي يذلا نكلو يأ

 «اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملا ينبجعأ لعافو اهربخ نسحو نأ مسا لعفف نسح كلعف

 اهلامعتسا ةرثك عم ديدشتلاب اهلقثل ةزمهلا [ةروسكملا نإ ففختو] كلعف نسح ينبجعأ ريدقتلاو

 نيعوفرم اهدعب ام ريصيو ءامسألاب اهصاصتخا لاوزل ةددشملا نإ لمع لمعت الف يأ [اهلامهإ رثكيف]

لم وأ هلمعي ام هيلع ظفحي بتاك يأ [4ظفاحاهيلعامل سفن لكنإ» :يحن] هريخخو ًادتيم امهنأ ىلع
 ةكئا

 هنع نوبذي اكلم نوتسو ةئام ةكئالملا نم نمؤملاب لكو د : ثيدحلا يفو « هللا رمأ نم هنوظفحي

 دارملا وأ « نيطايشلا هتفطتخال هسفن ىلإ دبعلا لكو ولو بابذلا لسعلا ةعصق نع بذي امك نيطايشلا

 ةليقثلا نم ةففخم نإ هبارعإو . مايقلا ىنعم هنمضتل ىلعب ظفاح يدعو ىلاعتو هناحبس هللا ظفاحلاب

 رورجمو راج اهيلع ةلص امو ةيفانلاو ةففخملا نيب ةقراف ماللاو هيلإ فاضم سفنو أدتبم لك اهلمع لطب

 اهيلع يف ريمضلا طبارلاو لوألا الا نيكه و يناثلا إدتبملا ةلمجو رخؤم أدتبم ظفاحو ماقم ربخ

 ةيباجيإ اهنأ ىلع امل ديدشتب هريغو مصاع أرقو 3 هب قلعتم اهيلعو سفن لك ربخ ظفاح نوكي نأ زوو

 لقيو] هلمعت ام اهيلع ظفحي وأ اهظفحي ظفاح اهيلع الإ سفن لك ام ريدقتلاو « ةيفان نإو الإ ىنعمب

 نم ةففخم نإ هبارعإو [<« مهنيفويلامل الك نإ وإ: وحن]اهيف يلصألا مكحلل ًاباحضتسا زاجو [اهلامعإ

 مسا امو ءادتبالا مال امل يف ماللاو اهمسا الك ربخلا عفرتو مسالا بصنت ةليقثلا نإ لمع لمعت ةليقثلا

 لعف نيفوي ردقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا مهنيفويلو نإ ربخ عفر لحم يف نيذلا ىنعمب لوصوم

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم

 ةلمجو يفويل ناث لوعفم لامعأو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف بر

 «نئطبيل نمل مكنم نإوإ» : ىلاعت هلوقك بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هباوجو . مسقلا

 يف نكل تلمع لب لمعلا نع اهفكت ملف ةلوصوملا ام ىلع نكل تلخخد ثيح ام نكل : هلوق هيف دهاشلا

 . يذلا ام نكلل ةفاكلا نأل بارعإلا يف ركذ ام ىلع اهمسا يهو ام

 روهمجلاو بارعإلا يف ررقت امك نكل ربخ يف ءافلا تديز ثيح نوكي فوسف هلوق يغ ناث دهاشو

 ريخألل نودهشتسيو نكل ربخو ةحوتفملا نأ ربختو ةروسكملا نإ ربخ يفو !دتبملا ربخ يف ءافلا ةدايز نوزيجي

 . )فرصت ها . هوحنو تیبلا اذهب

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ / ص  > ۲٣۰-۲٤۹ط٥ .

 فمي



 50008 تلمهأ اذإ اهربخ يف ماللا مزلتو ؛نيتيآلا يف الو نإ ففخ نم ةءارق يف

 ىنعمب ةفوصوم ةركن ام ليقو « ةيمسق ةلمج يهو لوصوملا ةلص نئطبيل ةلمجو نإ مسا ةلوصوم نمف

 وأ قلخل الك نإو ريدقتلاو « ةفصلا ماقم تماق هباوجو . مسقلا ةلمجو نإ ربح عفر لحم يف قلخ

 امهيف فيفختتلاب أرق يذلاو اهلبق يتلاو هذه يأ [نيتيآلا يف املو نإ ففخ نم ةءارق يف] هلمع ىفوم عمج

 ةيباجيإ املف نإ فيفختو نيتيآلا ي مصاعو ةزمحو رماع نبا ارقو ٠ « عفانو ريثك نبا وه

 ءادتبالا مال يأ [ماللا] بجت يأ [مزلتو] ىرأ رامضإب بوصنم ةيناثلا يف الکو ةيفاث نإو الإ ىنعمب

 .ىنعملا رهظي ملو نإ [تلمهأ اذإ] بجت امثإ نكلو تففخ اذإ ةروسكملا نإ ربح يف يأ [اهربتنت يفز

 نأ لمتحا ديز ماق نإو قلطنم ديز نإ تلق اذإف ء ةيفاثلا نإ ةروص اهتررص تراص تلمهأ امل اهنال

 ديز ماقو قلطنم ديز ىنعملا نأو ةففخملا يه نإ نوكت نأو ديز ماق امو قلطنم ديز ام ىنعملا نوكي

 ناو ةففخملا يه نإ نوكت نأ ذئنيح نيعت ماللاب تثج اذإف ماللاب نايتإلا بجي سابتلالا اذه لجألف

 لاق . تابثإلاو يفنلا نيب تقرف اهنأل ةقراف ماللا هله تيمس اذه لجألو تابثإلا ىلع ىنعملا

 صيلختو ةبسنلا ديكوتل اهتدافإ عم تدافأ ءادتبالا مال يه تلق ؟ ماللا هذه ام تلق نإف : ينيمامدلا

 ‹ رم امك ةيفاثلا نإو ةففخملا نإ نيب قرفلا عوقيل ديز نإ : وحن هيلع تلحد اذإ لاحلل عراضملا

 ةدئاف رهظتو قرفلل تبلتجا ءادتبالا مال ريغ مال اهنأ ىلإ ةعامجو ينج نبا هذيملتو يسرافلا بهذو

 تبلتجا ءادتبالا مال نأل نإ رسكت ةعامجلا لوف ىلعف ًانمؤمل تنك نإ انملع دق : وحن يف فالخلا

 مال نآل نإ رسكت ةعامجلا لوق ىلعف ًائمؤمل تنك نإ انملع دق : : وحش يف فالثملا ةدئاف رهظتو قرغلل

 نإ تلمعأ اذإ امأ ها قيلعتلل بجوم ال ذإ حتفتف هيقفاومو يسرافلا لوق ىلع امأو . قلعت ءادتبالا

 ةعفار ةنيرق دوجول ىنعملا رهظو تلمهأ وأ ديز بصنو نإ فيفختب قلطنم اديز نإ : وحن ةففخمملا

 تابثالا مالكلا نم دصقلا نأ ىلع ةلادلا ةئيرقلاو لمعلاب قرفلا لوصحل ماللا مزلت مل يفنلا لامتحال

 : رعاشلا لوقك يغنلا ال

 نداعملا مارسك تناك كلام نإو كلام لآ نم ميضلا ةابأ نبا انأ

 نداعملا مارك تناك كلام نإو كلام لآ نم ميضلا ةابأ نبا انأ ١

 . يئاط ©'”رعاش وهو رفن وبأ هتينكو ميكح نب مكح حامرطلا هلئاقو . ليوطلا نم تيبلا

 عنتما ىبأي ىبأ نم لعاف مسا بآ عمج ةابأو ميضلا ةابأ نحن هناكم يف ىوري ميضلا ةابأ نبا انأ : ةغللا

 . لوصألا ةبيط نداعملا مارك ءىيط ىلإ بسني رعاشلا ةليبق مسا وه كلام . ملظلا ميضلاو

 - ' ميظع لجر ةبارقو لهأ نم آدحأ ملظن ال يأ ملظلل نوعناملا موقلا نحن يواجرجلا يف امك : ىنعملا
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 i BEE e نأشلا ريمضاهمسا نوكي نأ بجي نكلو ءاهلامعإ يقب نإ تففخ اذإو

 نبا بهذم وه اذهو « هربخ اهربخو اهمسا عم ناك ةلمجو أدتبم كلامو اهلمع لطب ةففخم نإف
 يف يهو تلمعأ وأ تلمهأ اقلطم اهدعب ماللا بجوي هنإف بجاحلا نبا امأو . حيحصلا وهو كلام

 [اهلامعإ يقب] ةزمهلا ةحوتفملا [نأ تففخ اذإو] دحاو ننس ىلع بابلل ادر يناثلا يفو قرفلل لوألا

 دقو ةروسكملا نم لعفلل ةهباشم رثكأ اهنأل ةيمسإلا لمجلا يف اهانعم ةدافإ وهو اهاضتقم ققحتل آبوجو
 [بجي نكلو] اهلامعإ اوبجوأف ةففخملا ةحوتفملا لامهإ عمسي ملو ةففخملا ةروسكملا لامهإ عمس
 نود رهاظلا يف اهلامعإ تبث ةففخمملا ةروسكملا نأل [نأشلا ريمض اهمسا نوكي نأ] بلغألا معألا يف
 ةلخاد نوكتل ناش ريمض هوردقو فعضألا نع ىوقألا طحني الثل رمضملا يف اهلمع اوردقف ةحوتفملا

 وه نأش ريمض نوكي نأ بجي هنأ نم فنصملا هركذ امو قباسلا ننسلا ىلع يرجتف ةيمسإ ةلمج ىلع
 : ىلاغت هلوق يف زوجل « نأش ريمض اهمسا نوک بجی ال هنأ ىلإ هيوبيس بهذو روهمجلا بهذم

 اي كنإ يأ : بطاخسملا ريمض اهمساو ةففخم نوكت نأ «ايؤرلا تقدص دق ميهاربإ اي نأ هانيدانو»
 . هاال مأ نأشلل ناك ءاوس آرهظم ال ارمضم هنوك اهمسا يف بجي يرهزألل حيرصتلا يفو « ميهاربإ

 نوكيو لالجإلاو ميظعتلا ضرغل عضو رورجم ريغ بئاغ درفم ريمض وه نأشلا ريمض : [هيبنث]

 ,(١)ها ةبيطلا ةزيزعلا ةسيفنلا لوصألا نم اهنأب تفصتا انتليبقو انتليبق وبأ كلام وهو
 لآ نم « هيلإ فاضم ميضلاو فاضم ةابأو هيلإ فاضم ةابأو فاضم نبا ربح نبا « أدتبم انأ : بارعإلا

 ةليقثلا نم ةففخم نإو < هيلإ فاضم كلامو فاضم لآو ربشلا نم لاح وأ ناث ربح فولحمب قلعتم كلام

 ةليبقلا رابتعاب كلام ىلإ دوعي يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم همساو صقان ضام لعف ناك 3 ًادتبم كلام , ةلمهم
 ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمساو ناك نم ةلمجلاو هيلإ فاضم نداعملاو فاضم ناك ربح مارك « ثينأتلل ءاتلاو
 .|دتبملا

 ةروسكملا نإ ربح يف بلجت يتلا ءادتبالا مال كرت ثيح خلا ٠ . تناك كلام نإ : هلوق هيف دهاشلا

 ىنعملا روهظل انه سبللا مدعل اهكرت امنإو ةيفانلا نإ نيبو اهنيب آقرف اهلامهإ دنع ةليقثلا نم ةففخملا ةزمهلا
 .(فرصتب ها .. حدم ماقم ماقملا نوك وهو ةيونعملا ةئيرقلا دوجو ببسب دارملا

 يفنلا ال تابثإلا مالكلا نم دصقلا نأ ىلع ةلادلا ةئيرقلاو لمعلاب قرفلا لوصحل مزلت مل حراشلا لاق
 . ها

 )١( ص يواجرجلا ضوع معنملا ديعل ۷۷ .

 ) )۲ج لیلجلا ةحنم : نيدلا ييحم دمحم ١ / ص  . ۳۸۰۹ -۳۷۹ط٠٤ .
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 وه : وحنو هللا دبع ماق امل هنأوإ» : ىلاعت هلوقك لماوعلا بسح ىلع آزرابو آرتتسم ًالصفنمو الصتم

 نم هريغ سايق فلاخي وهو مزال هنإف تففش اذإ ةحوتفملا نأ عم الإ فيعض آبوصنم هفذحو مئاق ديز
 ةديفم ةلمج الإ هعجرم نوكي الو ةبترو ًاظفل ًابوجو هنع رخأتم ىلع الإ دوعي ال هنأ كلذو « رئامضلا ةيقب

 لمعي الو ةتبلأ عباتب عبتي الو الصأ هربخ نم ءيش هيلع مدقتي الو هعجرم يهو ةلمجب الإ هنع ربخي الو

 هل ليق ثننأ اذإف دارفإلا مزليو نايح وبأ هانثتسا ام ىلع اهتاوخأو ملع ادع ام هخسان وأ ءادتبالا الإ هيف
 ريمض ليق ركذ نإو «راصبألا ىمعت ال اهنإف# : وحن « ةبطخلا وأ ةياكحلا وأ ةيضقلا وأ ةصقلا ريمض

 ًاركذم نأشلا ريمض ىمسي هنأ حيحصلاو «دحأ هللا وه لقإ» : وحن نأشلا وأ ثيدحلا وأ ربخلا وأ رمألا
 ىلإ ةلمجلا نم رييختلا ىنعملا يف ترثأ دق ةحوتفملا نأل آروكذم ال [افوذحم] قرف الب اثنؤم وأ ناك
 : هلوق امأف ماشه نبا لاق يهكافلا هلاق ىنعملا ظفللا قباطي نأ لجأل ظفللا يف اهريغت اوبجوأف درفملا

 الامشثلا نوكت كانه كنأو عيرم ثيغو عيبر كنأب

 الامشلا نوكت كانه كنأو عيرم ثيضو عيبر كنأب -۷

 رمع اهاخأ اهيف يثرت ةيلذهلا رماع نب نالجعلا تنب بونجل ةديصق نم وهو . براقتملا نم تيبلا
 . بلكلا اذ بقلملا

 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو

 الامش تّبهو قفأ ربغا اإ نولمرملاو فيضلا ملعدقل

 عيرم ثيغ « هؤاطع لصاو عفنلا ريثك عيبرلا ةلزنمب نيلمرملاو نافيضلل هنأ تدارأ عيبر كنأ : ةغللا

 رسكب لامثلا « بيصخ اهمض وأ ميملا حتفب عيرم « رطملا ببسب تبني يذلا الكلا انه دارملاو رطملا ثيغلا

 . ثايغلاو رخذلا ةثلثملا ءاثلا

 . فوهلملا ثيغيو مورحملا يطعي هنأبو ميرك داوج هنأب هحدمت : ىنعملاو

 لحم يف حتفلا ىلع ينبم اهمسا فاكلاو ةليقثلا نم ةففخم نأو رج فرح ءابلا كنأب : بارعإلا

 تيبلا يف ملعب قلعتم يهو ءابلاب رورجم ردصم ليوأت يف هيلع تلحند امو نأو اهب عوفرم اهربخن عيبر « بصن

 فاكلاو ًاضيأ ةليقثلا نم ةففخم نأو ةفطاع واولا كنأو « ثيخل ةفص عيرم « عيبر ىلع فوطعم ثيغو قباسلا

 فرح فاكلاو قتشملا ىنعم هنمضتل ىتآلا لامثلا هلوقب وأ نوكتب قلعتم فرظ كانه اهمسا بطاخسملا ريمض

 نكت ربخ الامثلا « تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم همساو ناك نم فرصتم عراضم لعف نوكت « باطخ ىلع لاد

 رورجم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو نأ ربخ عفر لحم يف هربخو همساو نكت ةلمجو ةحتفلاب بوصنم

 مهل آعيبر كنوكب نولمرملاو فيضلا ملع دقل ريدقتلاو ءابلاب رورجملا قباسلا ردصملا ىلع واولاب فوطعم

 . مهأجلمو مهدنس كنوكبو

 ففي



 يقب نأك تففخ اذإو (ىضرم مكنم نوكيس نأ ملع# :وحن ةلمج اهربخ نوكي نأ بجو
 : هلوقك اهمسا فذح زوجيو اهلامعإ

 ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأك

 مث نأشلا ريمضل ةرسفم ةلمجلا نوكتل ةيلعف وأ ةيمسإ [ةلمج اهربخ نوكي نأ بجيو] ةرورضف
 ةيلعف وأ «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو» : وحن ةيمسإ تناك نإ آربخ ةعقاولا ةلمجلا

 وحن ءاعدل نمضتم فرصتم لعفب وأ « ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو» : وحن دماج لعفب ةءودبم

 نأ نيب لصاف ىلإ جتحي مل داضلا رسكو نأ ففخ نم ةءارق يف (اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو»

 يفنب نأ نم اهلصف بجو ءاعدلل ةنمضتم ريغ ةفرصتم ةيلعف ةلمجلا تناك نإو زاج لصف نإف ةلمجلاو

 ءاشن ول نأ : وحن ول وأ «انتقدص دق نأ ملعنو» : وحن دق وأ 4ةئتف نوكت ال نأ اوبسحوإ» : وح

 هلعافو ضام لعف ملع هبارع]و[(یضرم مكنم نوكيس نأ ملعإ : وحن] سيفئت فرح وأ (مهانبصأ
 نأشلا ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نأو نيلوعفم بصنت ملعو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 نم فرصتم هرخآ مض هعفر ةمالعو عراضم لعف نوكي سيفنت فرح نيسلاو هنأ هريدقت فوذحم

 دس اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو مدقم اهربخ مكنم ةلمجو رخؤم اهمسا ىضرمو ةصقانلا ناك

 وأ لصحي ىنعمب ةمات انه نوكي نأ زوجيو. مكنم ىضرم نوک ملع ريدقتلاو « ملع يلوعفم دسم
 ابوجو [اهلامعإ يقب نأك تففخ اذإو] ىضرم مكنم دجويس وأ لصحيس نأ ملع ريدقتلاو « دجوي
 ةلمج هنوكو آدرفم اهربخ نوك [زوجيو] اهءاغلإ بجاحلا نباو ينرشخمزلا زوجو لصألل ًاباحصتسا

 هلوقك رشكألا وهو [اهمسا فذح] زوجيو آرهاظ هنوك زوجي لب نأشلا ريمض اهمسا نوك مزلي الو
 قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأك : هلوقك] ليلق هنكلو ظفللا يف هركذو «سمألاب نخت مل نأك» : ىلاعت

 ' : هردصو هريغل ليقو . يركشيلا يلع نب مقرألل وهو ليوطلا نموه [ملسلا
 مسقم هجوبانيفاوت ًامويو

 ًاريمض اهمسا ءاجو نيعضوملا يف نأ ففخ ثيح لامثلا نوكت كنأو عيبر كنأب : هلوق هيف دهاشلا

 فال اذهو اهربخو اهمساو نوكت ةلمج يناثلا يفو عيبر هلوق وهو درفم لوألا يف اهربخو مالكلا يف اروكذم

 , فرصتب ها ةلمج الإ ذئنيح ربخلا نوكي الو ًافوذحم نأش ريمض اهمسا نوكي نأ لصألا امنإو لصألا

 ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأك مسقمهجوب انيفاوت ًامويو 44

 : ةديصقلا علطم نم هزجعو هريغ ليقو يركشيلا يلع نب مقرألا هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 مجدا اهتاراج يف معزتو اههجوب دصت يسرع مكلت الأ

 )١( ص ىذدنلا رطق حرش ىدهلا ليبس : نيدلا ييحم دمحم ۲٠۷-۲۱۹ .
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 نسحملا مسقملاو ناسحإلاب ةلباقملاو نايتإلا يهو ةافاوملا نم ةانثملا مضب انيفاوت : ةغللا
 نم لعاف مسا قراولاو اهنم لكأتو اهليمتف ةرجشلا ناصغأ ىلإ اهيدي دمت يأ وطعتو ميسقلا كلذكو
 نسحلا يهو ةرضنلا نم ةمجعملا داضلاب رضان ىلإ ىوريو قرو اذ راص يأ قروأ لثم رجشلا قرو
 نامز فرظ ًامويو اهلبق ام ىلع ةفطاع واولا بارعإلا . كوش هلو ميظع رجش قرو ملسلاو قنورلاو

 ةمالعو عوفرم عراضم لعف يفاوت بر واو واولا نأ ىلع رجلاب مويو ىوريو انيفاوتب قلعتم هيف لوعفم
 رتتسم هلعافو ءايلاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر
 نأك تعن مسقمو رورجمو راج هجوي هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض انو يه هريدقت ًازاوج هيف
 « نأك مسا هنأ ىلع بصنلاب ىوري ةيبظ ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت ةليقثلا نم ةففخم
 ةيطاع ةيبظ نأك ريدقتلاو فوذحم ربخلاو ةفص بصن لحم يف وطعت ةلمجو فنصملا هب دهشتسا اذلو

 نوكيف ةيبظ اهناكم نأك وأ ةغلابملل ةأرملاب ةيبظلا هبش هنأل هيبشتلا سكع نم نوكيف « ةأرملا هذه

 ةيبظلا عفرب ىوريو هيبشتلا ةقيقح ىلع وهو رخؤم اهمسا ةيبظو مدقم ربخ عفر لحم يف ًافرظ اهناكم

 : هلعبو

 ©) يَ ملوانمنت مل اهلثت مل نإف اهلام عم انلام ديرت آمويو

 وطعت « نسحملا مسقملا « ناسحإلاب ةلباقملاو نايتإلا يهو ةافاوملا نم ةانثملا مضب انيفاوت : ةغللا

 يأ رجشلا قروأ لثم رجشلا قروأ نم لعاف مسا قراولاو . اهنم لكأتو اهليمتف رجشلا ناصغأ ىلإ اهيدي دمت
 هلو ميظع رجش قرو ملسلاو قنورلاو نسحلا يهو ةرضنلا نم ةمجعملا داضلاب رضان ىلإ ىوريو قرو اذ راص
 . كوش

 ليمت ىتح اهاعرتو رجشلا فارطأ لوانتت ةيبظ هذه ةبوبحملا نأكو نسح هجو عم انيفاوت آمويو : ىنعملا
 . ةقئاعملا ىلإ

 لعف يفاوت بر واو واولاف مويو ىوريو يتآلا انيفاوتب قلعتم نامز فرظ آمويو ةفطاع واولا : بارعإللا
 قلعتم رورجمو راج هجوب « هلوعفم انو يه هريدقت آزاوج هيف رتسم هلعافو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم

 هيو نأك مسا بصنلاب ةيبظ < ربخلا عفرتو مسالا بصنت ةليقثلا نم ةففخم نأك هجول تعن مسقم « يفاوستب

 يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو واولا ىلع ةردقملا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف وطعتو نتاملا دهشتسا
 ةيبظ اهناكم نآك وأ ةأرملا هذه ةيطاع ةيبظ نأك ريدقتلاو فوذحم ربخلاو ةيبظل ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو

 نأ ىلع اهرجب ىوريو ةيبظ اهنأك يأ فوذحم ريمض نأك مسا نأ ىلع ةيبظ عفرب ىوريو ربخ فرظلا ةلمجف
 قلعتم رورجمو راج قراو ىلإو ًاضيأ ةفص رج لحم يف وطعت ةلمجو ةيبظك يأ ةدئاز نإو رج فرح فاكلا

 . هيلإ فاضم ملسلا « وطعتب
 . فرصتب ها فذحي ملو اهمسا ركذ ثيح ةففخملا نأك : هلوق هيف دهاشلا

 )١( بدألا ةنازخ ج٤ / ۳١١ .

۲۷۹ 



 عسيمج يفن اهب داري يتلا يهف سنجلا يفنل يتلا ال امأو (لصف) .اهلامهإ بجو نكل تففخ اذإو

 00 ادد .صيصختلا ليبس ىلع سنجلا

 ةلمج نوكت نأ زوجي الو ًاضيأ ةيبظل ةفص وطعت ةلمجو ةيبظ اهنأك يأ فوذحم ريمض نأك مسا نأ ىلع
 ةيبظك يأ ةدئاز نإو رج فرح فاكلا نأ ىلع اهرجب ىوريو هيف مهو نمل ًافالخ نأكل آربخ وطعت
 لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم واولا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف وطعتو

 ةيبظل اضيا ةفص رج لحم يف ةلمجلاو يه ريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو واولاب رخآلا لتعم عراضم

 نح هجو مم ائيفاوت ًامويو فاعسإلا يف امك ىنعملاو « هيلإ تفاضم ملسلاو وطعتب قلعتم قراو ىلا
 نأك يف دهاشلاو ةقناعملا ىلإ ليمت ىتح اهاعرتو رجشلا فارطأ لوانتت ةيبظ هذه ةبوبحملا ناكو
 مل ةيمسإ ةلمج وأ ًادرغم ناك نإ هذه نأك ربح نأ ملعا مث « فذحي ملو اهمسا ركذ ثيح ةففخملا

 اهصاصتنخا لاوزل [اهلامهإ بجو نكل تففخ اذإو] دق وأ ملب لصفلا بجو الإو لصاف ىلإ جتحي
 قرفلل اهيلع ةفطاعلا واولا لوخد زاج تففخ اذإو لعفلا ةهباشم يف نأك نم فعضأ اهنألو ءامسألاب
 . اهيلع واولا لوحد زوجي ال هذه نإف ةفطاعلا نكل نيبو اهنيب

 ةلومحملا الو سنجلل ةيفانلا الو ةثربتلا ال ىمستو نإ لمع ةلماعلا ال ىلع مالكلا يف [لصف]

 هنع باجي دقو « سنجلل ةيفان نوكت دق سيل لمع ةلماعلا ال نأل كلذب ريبعتلا ىلوألاو ليق . نإ ىلع

 بطاختلا ماقم يف ربتعي حالطصالاو ةئربتلا ىلع الإ قلطت ال مهحالطصا يف سنجلل ةيفانلا نأب
 ليبس ىلع سنجلا عيمج يفن اهب داري يتلا يهف سنجلا يفنل يتلا ال امأو] هيلع ضارتعا ال هب ريبعتلاف

 ةيزاجحلا ةيفانلا ال ىمستو « سيل لمع ةلماعلا اهب جرخف هدارفا نم درف ىقبي ال ثيحب [صيصنتلا

 ال جرخو « روهلنلاو لامتحالا ليبس ىلع لب صيصنتلا ىلع ال نكل ابلاغ سنجلا تفن نإو اهنأل

 امي : وحن ءامسألاب اهصاصتخا مدعل ًائيش لمعت الف ةدئازلاو همزجتو عراضملاب صتخمت اهنإف ةيهانلا

 : رعاشلا لوقك اهلامعإ ذشو < ص ةيأ يف اهطوقس ليلدب #دجست ال نأ كعلم

 ارمعاهباسحأ ووذ مالل اذإ اهل بونذ ال نافطغ نكي مل وسل

 سنجلا يفنل يتلا ال دهاوش

 ًارمع اهباسحأ ووذ مالل اذإ اهل بونذ ال نافطغ نكي ملول س4

 . يرازفلا ةريبع نب رمع اهيف وجهي قدزرفلل وهو . ليوطلا نم تيبلا

 اهباسحأ . لذعلا وهو موللا نم ضام لعف مالل . ةرازفل العألا دجملا وهو ةليبق مسا نافطغ : ةغللا

YA* 



 سنجلل ةيفان لوألا : ةتس ةيفانلا ال ماسقأ نم نويوحنلا هركذ ام ةلمجو بونذ اهل نكي ملول يأ

 . سيلب ةهبشملا فورحلا باب يف ةروكذملا يهو ةيزاجح يناثلا . بابلا اذه يف ةروكذملا يهو

 ًآضقانم باوج فرح ةعقاولا عبارلا . فطعلا باب يف يتأتسو هاخأ ال آديز طعأك ةفطاعلا ثلاثلا

 مل ال لصألاو ال لوقتف ديز ءاج لاقي باوجلا فورح رئاسك اهدعب لمجلا فذح رثكيو « معنل

 ىمستو ءيش ال نم تبضغو داز الب تئج : وحن يف رورجملاو راجلا نيب ةضرتعملا سماخلا . ءىجي

 ًافاضم ريغ ىنعمب امسا اهاري يفوكلاو اهطاقسإب ىنعملا لتخا نإو ةدئاز اهاطخت لماعلا نإ ثيح نم

 تسيلو آضيأ ةدئاز اهنومسيو هوخأ الو ديز ءاج ام : وحن اهفوطعمو واولا نيب ةضرتعملاو « هدعب امل

 يف امهئيجم يفنو لاح لك يف آقلطم امهئيجم يفن لمتحا هوخأو ديز ءاج ام ليقول ذإ « ةتبلأ ةدئازب
 امو# : ىلاعت هلوق فالخب لوألا ىنعملا يف اصن مالكلا ريصي ال اذه عمو طقف امهعامتجا لاح

 ءاوتسالا نأل ديكأتلا درجمل ةدئاز امهيف اهنإف هوخأ الو ديز مصتخا الو «تاومألا الو ءايحألا يوتسي

 يف ةعقاولا سداسلا مسقلا . رثكاف نينثا نم الإ روصتت ال يتلا ةيبسنلا رومألا نم امهوحنو ةموصخلاو

 : رعاشلا لوقك ىنعملا ىف لبقتسم اهالت نإف كلذ ريغ

 رقساهدعب مهتبذع ال هللاو

 فرشلا لصألا يف بسحلا ريثألا نبا لاق رثآملا نم دعي ام وهو نيتلمهملا نيسلاو ءاحلا حتفب بسح عمج

 . هرخافم نم ناسنإلا هدعي امو ءابآلاب

 نوشخي ال مهف كلذب نوفورعم بونذلا وريثك موق مهنإ لوقيو رمع لجأ نم اهلك نافطغ وجهي : ىنعملا |

 ةحيضف اوشخل هل بنذ ال نمم اوناك ولو هيلع هبحاص فاخي ال مولثملا ضرعلا نأل ءاجهلا ةرعم مهسفنا ىلع

 امب مهملع عم يل ضرعتلا نيبو هنيب اولخو هنأشو هوكرت امل مهنكلو يل ضرعتي .نأ نع رمع اودصف يئاجه
صحي نا نم رثكأ مهبونذ نا ىلع كلذ لدو نوفاخي ال مهنا ىلع اولد هل يئاجه نم كلذ ىلع بترتي

 اهي

 . ملاعلا

 « نكت مسا نافطغ ملب موزجم صقان عراضم لعف نكت « مزجو يفث فرح مل « ةيطرشول : بارعإلا

 ال ةلمجو ةدئازلا ال ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج اهل ةدئازلا ال مسا بونذ « ةدئاز ال
 اهمسا عم ةدئازلا

 يف نوكي يتلا يه ماللا هذه مالل ول باوج يف عقاو ءازجو باوج فرح ذإ نكت ربخ بصن لحم يف اهربخو

 فاضم باسحا « ملاس ركذم عمج هنألواولاب عوفرم هلعاف ووذ ضام لعف مال « ةدكؤم انهه يهوول باوج
 هيلإ

 . قالطإلل فلألاو ماللا هب لوعفم ًآرمع « هيلإ فاضم ريمض ءاهلاو فاضم باسحأو

 هنكلو ءادتبالاب عفتري نأ اهدعب ام قح نم ناكو ةدئاز اهيف [ال] ةملك نإف اهل بونذ ال : هلوق هيف دهاشلا

 . «"7فرصتي ها بونذ اهل ىنعملاو ذاش ةدئازلا [ال] لامعإف حتفلا ىلع هانبف مسالا يف اهلمعأ كلذ عم

 رقساهدعب مهتبذع ال هللاو ٠

 : هردصو . يبراحملا ليمأ نب لمؤملا هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 )١( ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم ١ / ص ۲۷٤-۲۷١ .

۲۸1 



 ê E e RES RS ما ورق مب ىو عطب يقم محن امو ربخلا عفرتو مسالا بصنتف نإ لمع لمعتو

 ةيمسا ةلمج وأ ىنعمو ًاظفل ضام لعف اهالت نإو اهراركت بجي مل ديز موقي ال : وحن عراضموأ
 « « ىلص الو قدص الفإ» :وحن حصألا ىلع اهراركت بجو ةفرعم وأ ال اهيف لمعت ملو ةركن اهردص
 . «راهنلا قباس ليللا الو رمقلا كردت نأ اهل يغبني سمشلا الا < «نوفزني اهنع مه الو لوغ اهيف الا

 يف الو كدنع ال رکبو بتاك الو رعاش ال ديز : وحن ًاقلطم ربخ ىلع تلحد نإ ًاضيا اهراركت بجيو

 ال ديز ءاجو «ةيبرغالو ةيقرشال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نمإ» : وحن نيدرفم لاح وأ تعن ىلع وأ رادلا
 يف ةغلابملا ةدافإ يف اهل اهتبسانمل [نإ لمع لمعتو] ةدئاز كلذ عيمج يف ةيناثلا الو ايكاي الو ًاكحاض

 ضيقنلا ىلع ضيقنلاو ريظنلا ىلع ريظنلا لمح باب نم نوكيف « تابثإلا يف ةغلابملل ْنِإ امك يفنلا
 اهربخ ىمسيو أدتبملا ربح ناك يذلا [ربخلا عفرتو] الحم وأ اظفل أدتبملا وه يذلا [مسالا بصنتف]

 رقساهدعب مهتبذع ال هللاو مهباذع ايندلا يف نيبحملا بسح

 : اهنم ةروهشم ةديصق يهو دنه اهمسا ةريحلا لهأ نم اهاوهي ناك ةأرما يف اهلاق ةليوط ةديصق نم وهو
 (ارصب هل قلخي مل لمؤملا تيل رظللا ةريحلا موي لمؤملا فش

 . قشاعلا وهو بحم عمج نيبحملا فاك بسح : ةغللا

 قارفلا مالآ نم [ضيأو مارغلاو دجولاو مالالا نم ايندلا يف هوقال ام نيقشاعلا يفكي لوقي : ىنعملا

 . نيبذعملا نم مهف الإو اوربكو او نإ اذهو مسق ةلحت الإ مهسعت ال رانلا نأب مسقي مث داعبلاو

 يتآلا مهباذع هلوقب قلعتم رورجمو راج اينذلا يف 3 هيلإ فاضم نيبحملا 2 اتم تح 0 بارعإلا

 سيل نيبحملاب هقيلعتو ارورجمو آراج وأ افرظ ناك اذإ ردصملا لومعم ميدقت زاوج نم يضرلا هراتحخا ام ىلع

 هلوعفم ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ريمض ءاهلاو فاضم باذعو أدتبملا ربخ باذع « ةدئاف ريبك هيف

 « مدقم ربخ فوذحمب ًاقلعتم فرظلا نوكي نأ زوجيو عابشولل مضلاب كرحو روكذلا عمج ىلع لاد ميملاو

 5 ظفلو رّجو مسق فرح واولا هّللاو « بسح هلوق وهو [دتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو رخؤم ًادتبم مهباذعو

 عمج ىلع لاد ميملاو هب لوعفم ريمض ءاهلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف بذع « ةيفان ال + هب مسقم ةلالجلا

 نم اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلاو بذع « لعاف رقس هيلإ فاضم ءاهلاو فرظ دعب مهبذعت ال يأ روكذلا

 . بارعإلا

 بجي ملف ىنعملا يف لبقتسم ضام لعف اهيلو اهنأل ةيفان ال رركتت مل ثيح مهتبذع ال : هلوق هيف دهاشلا

 . (9فرصتب ها اهراركت

 )١( مالا" ص / ۳ ج بدآلا نازح .

 ) )۲ج بيبللا ينغم دهاوش بارعإ بيجملا حتف : ةردلا هط يلع دمحم ١ / ص ۳۲٤١
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 ًافاضم اهمسا ناك نإف اهم ًالصتم اهمسا نوكي نأو «نیترکن اهربخو اهمسا نوکی نأ طرشب

 ءرضاح البج ًاعلاط الو توقم ملع بحاص ال :وحن بوصنم برعم وهف فاضلاب ًاهبشم وأ

 لوح ال : وحن ًاينبم وأ ًاضيأ ربخلا تعفر ًابرعم اهمسا ناك نإ روهمجلاو هيوبيس لاقو . حصألا ىلع
 ‹ طقف اهمسا يف الإ لمعت مل بيكرتلاب تفعض امل اهنأل هل ربخلاو ادتبم ذئنيح اهمساو يهف ةوق الو
 ال نأ كرتشم فرح لك يف لصألاو لعفلاو مسالا نيب ةكرتشم اهنأل الصأ لمعت ال نأ سايقلا ناكو

 اهمسا ٍنوكي نأ] ةعبرأ رومأ عامتجا [طرشب] اهولمعأو لصألا نع اهوجرخأ ٍمهنكل ًائيش لمعي

 ريكتت امأو « مومعلا ىلع يفنلا قايس يف هعوقوب لدت نأ لجألف مسالا ريكنت امأ [نيتركن اهربخو

 رم امك اهراركت اذكو اهلامعإ بجو ةفرعم ىلع تلخد ولف ةركنلا نع ةفرعملاب ربخي ال نأ لجألف ربخلا

 الو دالبلا يف ةيمأ الو يطملل متيه ال يف ةفرعم اهمسا ء ءيجم امأو « ورمع الو رادلا يف ديزال : وحن

 هللا يضر يلع ينعي اهل نسح ابأ الو ةيضق هنع هللا يضر رمع لوقو هدعب رصيق الو مويلا دعب ىرسك

 لثم الو ىرسك لثم الو ةيمأ لثم الو متيه لثم ال يأ فرعتي ال فاضم فذح ىلع ةركنب لوؤمف هنع

 مث ةفرعملا ىلإ ةفاضإلاب فرعتي ال ماهبإلا يف هلغوتل لثم نأل اهل نسح يبأ لثم الو ةيضق هذهو رصيق

 الو تنأ لجر ال : : وحن يف ةفرعم اهربخ ءيجم امأو « هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذح

 ال ربخ ةلمجلاو وه هريدقت فوذحم إدتبمل ربخ وه امنإو الل ارب سيل امهيف تنأف تنأ ةقدص عضوم

 اهربخ ىلع ًامدقم نوكي نأو لصفلا عم اهلامعإ زاجأ ينامرلل فالح [اهب ٌداصتم اهمسا نوكي نأو]

 نمو « اهؤاغلإ بجو اهمسا ىلع اهربخ مدقت نإف « سايقلا فالخ ىلع اهلمع نأل لمعلا يف اهفعضل

 يف ذئنيح اهلامعإ عمسو داز الب تئج : وحن يف رجلا بجيف راج اهيلع لخدي ال نأ اهلمع طورش
 هركذيس يذلا لاثملاك ةركن ىلإ [ًافاضم اهمسا ناك نإف] حتفلا ىلع هئانبب داز الب تثجك درفملا اهمسا

 نموه ءيشب هقلعت يف [فاضملاب ًاهبشم وأ] دجأ كلثم ال :وحن فرعتيال وهو ةفرعم ىلإ وأ فنصملا

 ةيمسإلا بناج حجرت ةفاضإلا نأل [برعم وهف] لوطمملاو لوطملاو ليوطلا هل لاقيو هانعم مامت

 ءامسألا رئاسك اريدقت وأ أظفل [بوصنم] بارعإلا وهو لصألا يف هقحتسي ام ىلإ اهب مسالا ريصيف

 ةيفان ال هبارعإو . . فاضملا مسالا لاثم اذه [توقمم ملع بحاص ال : وحن] ةبوصنملا ةبرعملا

 هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهب بوصنم اهمسا بحاص ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل

 تقملا نم لوعفم مسا توقمم هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو اهربخ توقمم هيلإ فاضم ملعو

 نأل هل يدي الو كل آخأ الو كل ابأ ال مهلوق روهمجلا دنع فاضملا مسالا ةلثمأ نمو « صضغبلا وهو

 يهف اهل قلعتم الو صاصتخالا ةدافإل نيفياضتملا نيب ماللا تديزف هيدي الو كاخأ الو كابأ ال لصألا

 ةيفان ال هبارعإو . فاضملاب هبشملا مسالا لاثم اذه [رضاح ًالبج ًاعلاط الو] تاركتلاب ةلوؤم فراعم
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 بصني ام ىلع ينب ًادرفم اهمسا ناك نإو ءهانعم مام نم ءيش هب لصتا ام وه فاضملاب هبشملاو

 ناك نإو فاضملاب اهيبش الو ًافاضم سيل ام ءادنلا باب ينو انه درفملاب ينعنو ًابرعم ناكول هب

 رضاح لجرال :وحن حتتفلا ىلع ينب ريسكت عج وأ ًادرفم ناك نإف اعومجم وأ ىنثم

 راق موك كلمت الا ONS ERNE ساو اول م نورضاح لاجر الو

 هبصن ةمالعو بوصنم وهو اهب بوصنم اهمسا ًاعلاط ربخلا ا

 ازاوج هيف رتسم هلعاقو لوعفملا بصنيو لعافلا قري لعفلا لمع لمعي لعا مسا عئاطو هرعآ حت

 مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو اهب عوفرم اهربخ رضاح هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم البج وه هريدقت

 فاضملاب هبشملا ىنعم هب متي ءيش يأ [هانعم مامت نم ءيش هب لصتا ام وه فاضملاب هبشملاو] هرخآ

 قلعتي فاضملا نأ امك هنودب آعلاط ىنعم متي ال ثيحب آعلاطب قلعت البج نإف روكذملا لاثملاك كلذو

 دقو لاثملا اذهك هبشملاب ًابوصنم نوكي دق لصتملا ءيشلاو هنودب هانعم متي ال ثيحب هيلإ فاضملاب

 نم ةلمجو اندنع ديز نم آريخ ال : وحن ًارورجم نوكي دقو مومذم ههجو ًانسح ال : وحن اعوفرم نوكي

 ههبش وأ فرظ يف لمع نإ فاضملاب هبشملا ءاتب نويدادغبلا زاجأو . هدعب فرظلا ال ربخو تعن ديز

 ءقنع نباو يهكافلاك نيققحملا ضعب هجرخو « تعنم امل يطعم الو تيطعأ ال عنا ال »هيلع جرخو

 هؤانبو نوني الف [ينب ًادرفم اهمسا ناك نإو] هربخ رورجملاو راجلاو درفم هنأو اهمسا عنام نأ ىلع

 ول] ءاتبلا لبق يفنملا هقحتسب ام ىلع ءانبلا نوكيل ءايوأ ةرسك وأ ةحتف نم درفملا [هب بصني ام ىلع]

 ربخلا يف ةلماع اهلعجي نم لوق ىلع الحم هل نأ رهاظلا ال وأ بارعإلا نم لحم هل لهو [ًابرعم ناك

 باب يف يأ [ائه درفملاب] ةاحنلا رشاعم يأ [ ينعنو] هريغو ءاقنع نبا هلاق امك اهب بصنلا ذكنيح هلحمو

 فاضملاب اهيبش الو افاضم سيل ام] ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس امك [ءادنلا باب يفو] سنجلل ةيفانلا ال

 باب يف درفملا هركذ امب جرخو « درفملاب هنع ربعي بابلا اذه يف هنإف [اعومجم وأ ىنثم ناك نإو

 ام ربخلاو |دتبملا باب يفو ًابكرم سيل ام ملعلا باب يفو آعومجم الو ىنثم سيل ام رم امك هنإف بارعإلا

 لجر ال : وحن ىنعمو ًاظفل آدوجوم يأ [ادرفم ناك نإف] رورجملاو فرظلاك ةلمج هبش الو ةلمج سيل

 دونه ال : وحن ثنؤم وأ لاجرال : وحن ركذمل [ريسكت عمج وأ] انل موقال : وحن طقف آظفل وأ رادلا يف

 نمضتم رادلا يف لجر ال كلوق نأل فرحلا ىنعم هنمضتل هونب امنإو ردقملا وأ رهاظلا [ حتفلا ىلع يئب]

 حتفلاب لجر ال كلوق نوكيل اهريدقت بجوف يفنلا دكؤت نم نأل رادلا يف لجر نم ال ريدقتلاو نم ىنعم

 ةكرح ىلع هوئبو رادلا يف لجر سيلو عفرلاو نيونتلاب رادلا يف لجر ال كلوق نم يفنلا ةدافإ يف غلبأ

 ةيفان ال هبارعإو [رضاح لجر ال : وحن] فيفختلل ًابلط حتفلاب صح امنإو هيف كلذ ضورع ىلع ًاهيبنت

 اهربخ رضاح حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا لجر ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل

 بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان ال هبارعإو [نو رضاح لاجر الو] هرخآ مض هعفر ةمالعو اهب عوفرم

At 



 يف نيمئاق الو رادلا يف نيلجر ال :وحن ءايلا ىلع ين ًالاس ركذم عمج وأ ىنثم ناك نإو

 ىلع ىنبي دقو ,تارضاح تاملسم ال :وحن رسكلا ىلع ين ًالاس ثنؤم عمج ناك نإو .قوسلا

 ا ادا ملا وا اخ وما طاوس واتا سخانات ‹جتفلا

 هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو اهربخ نورضاح اهمسا لاجر ربخلا عفرتو مسالا
 ةحتفلا نع ةباين [ءايلا ىلع ينب] امهب ًاقحلم وأ [آملاس ركذم عمج وأ ىنثم ناك نإو] ملاس ركذم عمج

 ام ىلع ينبم اهمسا نيلجرو سنجلل ةيفان ال هبارعإو . ىنثملا لاثم اذه [رادلا يف نيلجر ال : وحن]

 الو] اهربخت عفر لحم يف رادلا يف ةلمجو ىنثم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا وهو برعم ناك ول هب بصني
 نإو] ملاس ركذم عمج هنأل لوقت كنأ الإ لوألا بارعإك هبارعإو عمجلا لاثم اذه [قوسلا يف نيمئاق
 بوجو سايقلا ناكو لصألل ًآباحصتسا ن نيونت الب [رسكلا ىلع ينب املاس ثنؤم عمج] اهمسا [ناك

 ينعي نامثع وبأ هساق ءيش الإ حتفلا ةرصبلا ةاحن ينعي انباحصأ زجي مل ينج نبا لاق دقو رسكلا

 سنجلل ةيفان ال هبارعإو [تارضاح تاملسم ال : وحن] ها نيونت ريغب رسكلا باوصلاو ينزاملا
 مض هعفر ةمالعو اهربخ تارضاح رسكلا وهو ًابرعم ناك ول هب بصني ام ىلع ينبم اهمسا تاملسم

 حجرأ وهو ينغملا يف ماشه نبا لاق . تابكرملا ءانب يف لصألا ىلإ آرظن [حتفلا ىلع ىنبي دقو] هرحآ

 هتكرحو آبرعم هتكرح نيب قرفلل ىلوأ حتفلا ىلع هؤانب ءاقنع نباو يهكافلا لاقو ها روفصع نبا ةمزتلاو

 : رعاشلا لوق نيهجولاب يور دقو آيئبم
 بيشلل تالل الو ذلن هيف هيقاوع دجم يذلا بابشلا نإ

 بيشلل تاذل الو للن هيف هبقاومع دجم يذلا بابشلا نإ ١

 : اهلوأ ةداجتم ةديصق نم يدعسلا لدنج نب ةمالسل وهو . طيسبلا نم تيبلا

 بولطم ريغ واش كلذو ىدوأ بيجاعتلا وذ ديمح بابشلا ىدوأ

 عيش لك نم يهو ةبقاع عمج بقاوعلا ةدومحمم يأ دجم . ةلوهكلا لبق يذلا نسلا بابشلا : ةغللا

 مزاج حا ءيشلل سفنلا ةباطتسا يهو ةذل ممج تاذللاو .لتلن يأ بعت هباب لن .هرخآ

 هب دهشتسملا تيبلا ردص ىوريو هرعش ضيبا ةبيشو آبيش بيشي باش نم سايق ريغ ىلع لعاف

 بيشلل تاذل الو ذلث هيف هيسقاوسع دجتم يذلا بابشلا ىدوأ

 : ىوريو ينفو بهذ يأ
 بيشلل تاذل الو ذلن هيف هيبقاوع دجم يذلا بابشلا كاذ

 اهتباطتساو ءايشألاب ذاذلتسالا نس وه ةديمح هبقاوعو ةفيرش هرحاوأ نوكت يذلا بابشلا نأ : ىنعملاو

 :. صقانيو فعضلا هيف هبحاص يرتعي مرهلاو ةخوخيشلا نس نال مهل ةذل الف مرهلا مهكردأ نيذلا بيشلا فالخب

 نيد



 زاج اهتحتف نإف ا حتفلا ىلوألا ةركنلا يف زاج ةوق الو لوح ال :وحن ال ثرركت اذإو

 ESE ERS بصنلاو حتفلا هجوأ ةثالث ةيناثلا يف

 نع يل لوحت ال يأ [ةوق الو لوح ال : وحن] ةركن درفم عم سنجلل ةيفانلا [ال ترركت اذإو]

 زيزعلا ىرخأ ةياور يفو ةياور يف امك ميظعلا يلعلا للاب الإ هللا ةعاط ىلع يل ةوق الو هللا ةيصعم

 ريضلا عفدو ريخلا باجل ببس اهب لاغتشالاو ميظع نأش اهل ةملكلا هذهو ميظعلا يلعلا لدب ميكحلا

 ىلوآلا ةركنلا يأ [اهتحتف نإف عفرلاو حتفلا ىلوألا ةركنلا يف و زاج] ةنجلا زونك نم زنك اهنأ درو دقو

 مالكلاف ًاربخ لكل ردقتو لولاك ةن ال لامعإ ىلع عطفا : هجوأ ةثالث ةيئاثلا] ةركنلا [يف زاج]

 ذئنيح مالكلاو درفم ىلع درفم فطع ىلوألا ىلع ةفوطعم ةيناثلا وأ اهلايح ىلع ةلمج لك ناتلمج لئنيح

 ال يأ ةلمج ىلع ةلمج فطعوأ للاب الإ انل نادوجوم ةوق الو لوح ال ريدقتلاو فوذحم ال ربخو ةلمج

 ةدئاز ال لعج ىلع [بصنلاو] يناثلاب هنع ءانغتسا لوألا نم فذحف هّللاب الإ ةوق الو هّللاب الإ لوح

 هظفل ىلع وأ ضراع ءانبلاو الب بصن هلحم نإف اهلبق ال مسا لحم ىلع اهدعب ام فطعو يفنلا ديكأتل
 ًاظفل بوصنم هنإ حتفلا ىلع ينبملا درفملا يف نوريثك لاق لب بارعإلا هتكرح ةهباشمل ًايئبم ناك نإو

 فوطعم يناثلا نأل ةدحاو ةلمج مالكلا نوكي ةلاحلا هذه يفو فيفختلل هنيونت فذح هنأ ريغ ًاللحمو

 . ©9ةذللا نم مورحم وهف هليصحت نع زجع ئيش دصق ول ىتح ةوقلا
 ربح كجم . بابشلل تعن لوصوم مسا يذلا « همسا بابشلا « بصنو ديكوت فرح نإ : بارعولا

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هربخو إدتبملا ةلمجو هيلإ فاضم بئاغلا ريمضو رخؤم ًادتبم بقاوع « مدقم
 نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ذلن « يتآلا ذلن هلوقب قلعتم رورجمو راج هيف « بارعإلا

 ىوريو ال مسا تاذل « « سئجلل ةيفان ال ةفطاع واولا الو « نإ ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو

 لحم يف ةحتفلا نع ةباين رسكلا ىلع ينبم هنأ ىلع رسكلابو بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم هنأ ىلع حتفلاب

 هجولا اذه مزلت ءىيط ةغلو ًافوذحم ال ربخ نوكيو تاذلل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج بيشلل « بصن

 . الصأ ال ربح نوركذي ال هنأل

 وه امك سنجلل ةيفانلا الل امسا عقو دقو ملاس ثنؤم عمج تاذل الو هلوق نأو تاذل الو : هيف دهاشلا

 . رهاظ

 نارمألا هيف زاج الل امسا عقو اذإ ملاسلا ثنؤملا عمج نأل رسكلا ىلع ءانبلاو حتفلا ىلع ءانبلا درو دقو

 . ('9فرصتب ها ةحتفلا نع ةباين رسكلا ىلعو حتفلا ىلع ءانبلا

 )١( ةيوحنلا دصاقملا دومحم ينيعلا 3 ليقع نبا دهاوش حرش ليلجلا حتف : يودعلا ةطق دمحم 8

 ) )۲ص بهذلا روذش حرش قيقحتب برألا ىهتنم :نيدلا ييحم دمحم 85-486 .
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 إو .حتفلاو عفرلا :ناهجو ةيناثلا ةركنلا يف زاج ىلوألا ةركنلا تعفر نإو «عفرلاو

 عفرلا ةيناثلا ةركنلا يف زاجو ىلوألا ةركنلا حتف بجوال رركتت ملو ال مسا ىلع تفطع

 تعنلا نيب لصفي لو درفم تعنب ال مسا تعن اذإو .ةوقالو لوحال :وحن بصنلاو
 ا تا م ل جوبا د را .سلاج فيرظ لجر ال :وحن لصاف توعنملاو

 ةدئاز ال ريدقت ىلع [عفرلاو] ةسمخلا هوجولا فعضأ وه هجولا اذهو درفم ىلع درفم فطع لوألا ىلع
 فطعلا ناك نإ ةلمج وهف ءادتبالاب عفر امهلحم نأل اهمسا عم ىلوألا ال لحم ىلع اهدعب ام فطعو

 اهدعب امف اهئاغلإي وأ سيل لمع ةيناثلا لامعإب وأ هلامكتسا دعب ناك نإ ناتلمجو ربخلا لامكتسا لبق

 ءادتبالاب [ىلوألا ةركتلا تعفر نإو] ناتلمج ناتملكلاف نيريخألا نيهجولا ىلعو أدتبم نوكي ذئنيح
 ال لامعإب [عفرلا ناهجو ةيناثلا ةركنلا يف] كل [زاج] سيل لمع اهلامعإ ىلع وأ اهرركتل ال تيغلأو
 ةدحاو ةلمج ذئئيح مالكلاو اهلبق ام ىلع اهدعب ام فطعو ةدئاز ةيناثلا ال ريدقتو سيل لمع ىلوألا

 ناتلمج ذئنيح مالكلاو أدتبم اهدعب امو ةاغلم وأ سيل لمع ةلماع ةيزاجح ةيئاثلا ال ردقت نأ زوجيو

 اهربخو اهمسا عم ال ةلمج نوكتو نإ لمع ةيناثلا ال لامعإو سيل لمع ىلوألا ال لامعإب [حتفلاو]
 مدعل ةيناثلا ةركنلا يف بصنلا عئتمي ىلوألا ةركنلا عفر دنعو ناتلمج مالكلاف اهلبق ةلمجلا ىلع افطع

 عم سنجلل ةيفانلا [ال رركتت ملو ال مسا ىلع تفطع نإو] الحمو آظفل هيلع فوطعملا بصن

 ىلإ ريصملا بجوف ىفتنا دقو اهراركت وه اهلامهإل زوجملا نأل [ىلوألا ةركنلا حتف بجو] فوطعملا
 امهلحم نآل اهمسا عم ىلوألا ال لحم ىلع فطعلاب [عفرلا ةيناثلا ةركنلا يف زاجو] ءانبلا وهو لصألا

 ءانبلاب [لوح ال : وحن] رم ام ىلع هظفل ىلعوأ ال مسا لحم ىلع فطعلاب [بصنلاو] ءادتبالاب عفر

 « ال مسا لحم ىلع افطع بصنلاب [ةوقو] اهمسا عم ال لحم ىلع فطع عفرلاب [ةوقو] حتفلا ىلع
 ناك نإف ةفيعض ةغل هحتف نأ حصألاو ءاقنع نبا لاق ال راركت مدعل حصفألا ىلع معفلا مئتميو

 مل ةفرعملا ترشاب ول ةيفانلا ال نأل فوطعملا عفر نيعت سابعلا الو كل مالغ ال : وحن ةفرعم فوطعملا

 ىلع اهعم ينبملا [ال مسا تعن اذإو] ةعوفرم نوكت نأب ىلوأ ةعبات تناك اذإ يهف مفرلا الإ اهيف زجي

 ارعا دا نملك هسولا شع لجو الو وحن فاضملا تعنلا نع هب زرتحا [درفم تعئب] حتفلا

 رخآ تعن امهنيب لصف نإف هب الصتم ناك نأب [لصاف توعنملاو تعنلا نيب لصفي ملو] هركذيس امك

 الإ هيف سيل يناثلا تعنلاو ةيتآلا ةثالثلا هجوألا هيف زوجت لوألا تعنلاف القاع افيرظ لجر ال : وحن

 « كيرحتلاب فرظلا نم فيرظلاو طورشلا عمج ام لاثم اذه [سلاج فيرظ لجر ال : وحن] بارعإلا

 ناسللاو هجولا يف نوكيوأ « ةئيهلاو هجولا نسح وه وأ « ناسللا يف وه امنإ فرظلاو : سوماقلا يفو

 الو خويشلا ال تالوزلا تايتفلاو لاوزألا نايتفلا الإ هب فصوي ال وأ قذحلا وأ بلقلا ءاكذو ةعاربلا وأ
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 تعنلا ناك وأ لصاف توعنملاو تعنلا نيب لصف نإف عفرلاو بصنلاو حتفلا تعنلا يف زاج

 اعلاط لجر الو ًافيرظو فيرظ سلاج لجر ال :وحن طفف بصنلاو عقرلا زاج درفم ريغ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقكو انلثم امك هركذ بجو ال ربخ لهج اذإو ,رضاح بج علاطو

 ل OE ا (هللا نم ريغأ دحأ الو
 د ا ا ل ل ل

 ةسمخ بيكرت ابكر فوصوملاو ةفصلا نأ ريدقت ىلع [حتفلا] هجوأ ةثالث [تعنلا يف زاج] ها ةداسلا

 فيرظو لجر حتفب سلاج فيرظ لجر ال لوقتف دحا مساك اراص نأ دعب امهيلع ال تلخدأ مث رشع

 اهمسا فيرظ لجر ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان ال هبارعإو . نيونت ريغب

 يف اهب لصتم هنا الإ ينبملا مسالاب ةيفانلا ال نع لصفنا ناو تعنلاف ربخ سلاج حتفلا ىلع اهعم ينبم

ال لجرلا نع ةفارظلا يفن فيرظ لجر ال لثم يف دوصقملا ذإ هيلع لحاد ةقيقحلا يف يفنلا نآل ىنعملا
 

 زوجيو ةيفانلا الب بصن هلحم نإف ال مسا لحمل تعن هنأ ىلع [بصنلاو] ينيمامدلا هلاق لجرلا يفن

 اذه يف ةضراع لجر ال : وحن ةكرح نأل آينبم ناك نإو هظفل ىلع ال مسال اتعن نوكي نأ
 عضوملا

 ال هبارعإو . سلاج آفيرظ لجر ال لوقتف اهيلع تعنلا ءاج كلذلف بارعإلا ةكرح اهضورعل تهبشأف

 لوخد دعب ال مسا لحمل تعن آنونم بصنلاب افيرظ حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا لجرو سنجلل ةيفان
 ءادتبالاب عقر امهلحم نأل اهمسا عم ال لحمل تعن هنا ىلع [عفرلاو] اهربخ سلاج هيلع ال

 اهمسا لجر سنجلل ةيفان ال هبارعإو . سلاج فيرظ لجر ال لوقتف دحاو ءيشك بيكرتلاب |هتروريصل

 تعنلاكو اهربخ سلاج ءادتبالاب عفر امهلحم نأل اهمسا عم ال لحمل تعن فيرظ حتفلا ىلعاهعم ينبم
 ناك نإو ةركن ناك نإ لدبلا اذكو لصتملا يظفللا ديكوتلاو نايبلا فطع ةروكذملا ةثالثلا هوجولا يف

 نم عنام [لصاف] ال مسا وه يذلا [توعنملاو تعئلا نيب لصف نإف] ةفرعملا قسنلاك عفرلاف ةفرعم

 تعنلا ناك وا هب آهيبش وا افاضم ناک ناب [درفم ريغ] ال مسا هب ثعن يذلا [تعنلا ناك وا] بيكرتلا

 [بصتلاو] اهمسا عم ال لحمل آعابتإ [عفرلا] ناهجو تعنلا يف [زاج] درفم ريغ توعنملا نكلو آدرفم

 ةثالث نوبكري ال مهنأل هرذعتل هيف زوجي الف حتفلا نود يأ [طقف] رم ام ىلع هظفلو ال مسا لحمل اعابتا

 لاثم اذهو بصنلاب [ًافيرظو] عفرلاب [فيرظ سلاج لجر ال : وحن] دحاو ءيشك اهنولعجيو ءايشأ

 لوعفم [ًالبج] عفرلاب [علاطو] بصنلاب [ًاعلاط] حتفلا ىلع ءانبلاب [لجو ال] وحن [و] لوصفملا تعنلا

 هفذح دعب ملعي مل ناب [ال ربخ لهج اذإو] درفملا ريغب تعنلل لاثم اذهو ال ربح عفرلاب [رضاح] علاطل

 نم ةدئافلا مدع ذئنيح هفذح ىلع مزلي هنأل دحأ دنع هفذح زوجي الف برعلا عيمج دنع [هركذ بجو]

 ملع بحاص ال : وحن نم [انلثم امك] هيف ةدئاف ال امب ملكتلا كرت ىلع نوعمجم برعلاو مالكلا

 دحأ ال] هللا همحر يراخبلا هاور اميف [مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقكو] رضاح لبج اعلاط الو توقمم

 اهربخ ريغأ حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا دحأ نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان ال هبارعإو [هّللا نم ريغأ
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 يأ ةوق الو لوح الو انيلع يأ ريض الو مهل يأ (توف الف» ل

 نم دحأ ال يأ ريغأب ةقلعتم هللا نم هلوق يف رورجملاو راجلا ةلمجو هرخآ مض هعفر ةمالعو اهب عوفرم
 همراحم كاهتنا دنع ىلاعت هللا نم ريغأ هبضغي ام ةدهاشم دنع ةريخلا نم هيرتعي قلخلا عيمج نم وأ سالا

لا ىلع لاحم وهو ةفنألاو ةيمحلا نم لصحي ريغت ةخللا يف يهو ةريغلا نم ليضفت لعفأ ريغأف
 هنأل هل

 عنملا ةدش ىلاعت هقح يف ةريغلاب دارملا نأ ىلع نيهزنملا دنع هليوأت نيعتف صقنو ريخت لك نع هزنم

 شحاوفلا نع ارجز رثكأ دحأ ال ثيدحلا ىنعم كروف نبا لوق هانعمبو ةمزالملا زاجم نموهف ةيامحلاو

 ًازاوج [هفذح رثكألاف] مالكلا قايس هيلإ دشرأ وأ ةئيرق هيلع تلد نأب ال ربح [ملع اذإو] ىلاعت هللا نم

 ًاربخم هللا هلوقي اذه( توفالفإ» (اوعزف ذإ یرت ولو» : ىلاعت هلوق [وحن] هب ملعلاب هركذ نع ءانغتسا
 الف اميظع آرمأ تيأرل ثعبلا دنع اوعزف ذإ دمحم اي ىرت ولو ىنعملا نأل ةرخخآلا يف رافكلا لاح نع

 يتلا روبقلا وهو بيرق ناكم نم اوذخأو انسأب نم رارفلا ىلع نوردقي الو اننوتوفي ال يأ انم مهل توف

 هب ملعلل فوذحم اهربخو حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا توفو سنجلل ةيفان ال هبارعإو . اهب اوناك

 ربخلا فذح ةلثمأ نم [و] هب ملعلا دنع هفذح نوبجوي مهنإف ميمت ينب الإ زاجل ركذولو [مهل يأ] هريدقت

 يا]ريدقتلاو فوذحم اهربخو اهمسا ريضو سئجلل ةيفان ال هبارعإو« ريضال هاولاق ىلاعت هلوق مولعملا

 ال هل اولاقف نيعمجأ مكنبلصأل مهل لاق نیح نوعرف هب نيبيجم مهناميإ دعب ةرحسلا هلاق اذهو [انيلع

ف نوعجار يأ نوبلقنم ناك هجو يأب انتوم دعب يأ انبر ىلإ انإ كلذ يف انيلع ررض ال يأ ريض
 ةرخآلا ي

 لر اهعسا لوحو سنجلل ةيفان ال هبارعإو [ةوق الو لوح الو] ميقملا يدبألا ميعنلاو نارفغلاب انيزاجيف

 الو ىلوألا الل ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجف [انل يأ] هريدقت فوذحمم اهربخنو كلذك ةوق

 نوكت نأ زوجيو ةدئازلا مكح يف ال نوكتف درفم ىلع درفم فطع ىلوألا ىلع ةفوطعم اهمسا عم ةيناثلا

 ةيناثلا فطع نوكيو انل ةوق الو انل لوح ال ريدقتلا نوكيف ربح امهنم لكل ردقيو ىلوألاك ةلماع ةيناثلا ال

 ريغ انل هريدقت فوذحملا ربخلا نوك نم فنصملا هلاق ام مث ةلمج ىلع ةلمج فطع نم ىلوالا ىلع

 امهنم لك يف ال هلاب الإ ةوق الو لوح ال يف يصيبخلا مهنم ةعامج لاق دقف نيعتم
 فوطعم ةوق الو ةيفان

أ لاب وأ نادوجوم يأ فوذحم امهربخو درفم ىلع درفم فطع لوح ال ىلع
 فطع وأ لاب نانا ي

 يف اوفلتحاو ها يناثلاب ء ءانغتسا لوألا نم فذحف للاب الإ ةوق الو هللاب الإ لوح ال يأ ةلمج ىلع ةلمج

 وأ ان لإ ال يأ هللا الإ هلإ ال : "تس 1 عسل يسرق a هللا الإ هلإ ال ملك تارعإ

 وأ دوجوم هلإ ال ريدقتلاو « فوذحم اهربختو ال مسا هلإ هريغ لاقو ها هللا الإ كلذ وحن وأ دوجولا يف

 المح ال مسا نم لدب هنأ ىلع عوفرم ليلجلا هلا مساو هللا الإ دوجولا يف
 وه يذلا ديعبلا هلحم ىلع

 وه نيريدقتلا ىلعو « فوذحملا ربخلا يف رتتسملا ال مسا ىلإ دئاعلا ريمضلا نم وأ ءادتبالاب عفرلا
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 عفر بجوو اهنامهإ بجو «لصاف اهمسا نيبو اهنيب لصف وأ ةفرعم ىلع ال تلخد نإو

 EA ورمع الو رادلا يف ديز ال :وحن اهراركت بجوو ربخو أدتبم هنأ ىلع اهدعب ام

 نم ًالدب هنوك ىلوألاو طبرلل هيف ريمض ىلإ ةجاح الف يلكلا نم يئزجلا لدب ليبق نم لك نم ضعب لدب
 الل ربخ هنأ ىلع هللا مسا عفر زوجيو ىلوأ هنم لادبإلاف برقألا هنأل ردقملا ريخلا ىف وف رتتسملا ريمضلا

 . ةئربتلا

 نم حجرأ هنأ رهظيو ةعامج هب لاق دق مظعملا مسالا يف ةيربخلاب لوقلا شيجلا رظان لاق

 فراعملا يف لمعت ال يهو ةفرعم ال ربخ نوك نم هيلع مزلي امل حيحص ريغ هلاق امو ها ةيلدبلاب لوقلا

 نسح نب ميهاربإ الملا لاطأ دقو « ةبجوم ةفرعم ليلجلا هللا مساو ةيفنملا تاركنلا يف الإ لمعت ال لب
 الإ هل ال ةملك بارعإب هابنألا هابنإ : ءامس هل فلؤم يف ةفيرشلا ةملكلا هذه بارعإ يف مالكلا يدركلا

 فنصملا تكسو « تنأ الإ يفاش ال « ةرخآلا شيع الإ شيع ال » بارعإلاو بيكرتلا يف اهلثمو هللا

 ال وحن ةنيرق هيلع تلد اذإ افيفخت هفذح زاوجب هريغو بجاحلا نبا حرص دقو تالا فذح نع

 نأ مكيلع ال » ايابسلا نع لزعلا نع هولأس نيح هباحصأل لو هلوق هنمو « كيلع سأب ال يأ كيلع

 ةفرعم ىلع ال تلخد نإو] ةدئاز هيف الف مكلعف يف يأ : اولعفت نأ يف مكيلع سأب ال هريدقت « اولعفت

 لوألا يف امأ [اهلامهإ] نيتروصلا يف [بجو لصاف اهمسا نيبو اهنيب لصف] نكلو ةركن ىلع [وأ
 يف اهفعض ةدايزلف يناثلا يف امأو « تاركنلا ىلع تعضو امنإ اهنأل فراعملا يف لمعت ال اهنألف

 هنأ ىلع اهدعب ام عفر بجوو] هعم بكرت نأ اهقح يذلا اهمسا نيبو اهنيب لصفلا نم لصح امل لمعلا

 يأ [اهراركت] لصفلاو فيرعتلا يتلاح يف آضيأ [بجوو] نيونتلا لبق ثيح هنيونتو [ربخو ًأدتبم
 ام ةع لوألا ظفللا نكي ناب ىلوألا ىلع ةفوطعم قرخأ رک وأ ىرخأ ةر تامل راركت

 نم ريركتلا يف امل داحألا يفن ىنعم نم ريكنتلا يف امك ضوعلاك هنوكلف ةفرعمدا يف ريركتلا بوجو
 ةأرما مأ لجر رادلا يفأ لئاسلا لوق نم هل باوج وه امل آقباطم نوكيل ةركنلا يف هبوجوو ددعتلا ةدافإ

 لطب سنجلل ةيفان ال هبارعإو . ةفرعملا عم اهراركتل لاثم اذه [ىرمع هلو رادلا يف دير ال : وحن]

 اهلمع لطب سنجلل ةيفان الو فطع فرح واولاو ربخ عفر لحم يف رادلا يف ةلمجو أدتبم ديز اهلمع
 كلذ غوسو رقتسم وأ نئاك وه يذلا رورجملاو راجلا يلعتم يف رعششلا ريمضلا قلع ر

 جارسلا نبا هيلعو ناتلمج اذه ىلع مالكلاو هربخ فذح ادتبم ليقو . الب هلصف روهمجلا يار يف

 مالكلاو هانعم يف يناثلا لخدو طقف لوألل هنأل ربخلا درفأو !دتبملا ىلع فوطعم ليقو . يسرافلاو
 . كوخأو مئاق ديزك روكذملا لاثملا هبشي اميق راج فالخلا اذهو موقو هويت هيلعو ةدحاو ةلمج

 ةلالدل لوألا ربخ فذح له مئاق ورمعو ديزو «هوضري نأ قحا هلوسرو هللاوا#- وجل يف فلتخاو

 وأ يسرافلا هيلعو نيهجولا نيب ريخم وأ جارسلا نبا هيلعو هسكع وأ روغصع نبا هيلعو ؛ هيلع يناثلا
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 SSS ل طجم قال مت ل ةأرما الو لجر رادلا يف الو

 : وحن اهب لمع الإو ةنيرق ال ثيح اذهو هباحصأو هيوبيس هيلعو هانعم يف يناثلا لخدو لوألل ربخلا
 لوألل ربخلا مئاق دنهو ديز : وحن يفو ثينأتلا ءان ليلدب يناثلل لاثملا اذه يف ربخلاف ةمئاق دنهو ديز
 يذلا لاثملا بارعإك هبارعإو « ةركتلا عم اهراركتل لاثم [ةارما الو لجر رادلا يف الو] ركذم هنأل

 ىرسك الف ىرسك كله اذإ ١ : لَم هلوقك ةفرعم هيف اهمسا ءاج امع باوجلا قبس دقو اذه « هلبق

 لوقو « مكل ةرصب ال مهلوقو « مكل ىزع الو ىزعلا انل نإ : همالسإ لبق نايفس يبأ لوقكو « هدعب
 : رعاشلا

 يطملل ةليللا مشيه ال

 يطملل ةليللا مثيه السل؟

 اله بيرغلا يف ديبعوبأ هدروأ دقو لئاق اهل فرعي مل يتلا هيوبيس دهاوش نموهو . زجرلا نم تيلا

 و "م

 يودلا نم جارح عورأ یار عا نسل هاتي يللا
 ٌيربيخ نبا لشم ىتفالو يطمللةليللا مشيه اال ٌيوطلا سرسملاك سّربع

 عورألا . لمعلاو يشملا ىلع يقابلا ديدشلا ةلمهملا داصلا نوكسو نيعلا حتفب يبلصملا : ةغللا

 . لوتفملا يولملا لبحلا سرملا . ديدشلا سرمعلا . ةزاغملا يهو ةيود عمج ّيودلا . داؤفلا ديدحلا

 لهأ فرعأ ناكو لبولل ءادحلا يف توصلا نسحب ب ًاروهشم ناك ريثألا نب مثيهلا هب دارملاو لجر مسا مثيه

 هدادجأ ىلإ ةبسن ةئيثب بحاص ليمج نب ربيخخ نبأ . لبوالا يطملا . ضرألا لهاجمو زوافملاو تاولفلاب هنامز

 يذلا ًابحرم دارأ ليقو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع يربي نباب دارأ ليقو كتفو ةدجن اذ اعاجش ناكو

 . ديعب امهالكو ربيت موي ايلع زراب

 سيلو ربيخ نبا بهذو اهل ءادحلاو لبإلا ىلع مايقلا نسحي نم هدعب قبي ملو مثيه بهذ دق : ىنعملا

 . اهنع دوذي نم هدعب

 حصيو هماقم هيلإ فاضملا ماقأو لثم فذحف مشيه لثم يأ فوذحمم اهمساو سدجلل ةيفان ال : بارعإلا
 راج يطملل « ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ ةليللا « سنجلا مساب ملعلا ليوأت ىلع اهمسا مثيه نوكي نأ

 . ها هيلإ فاضم يربيخو فاضم نباو هيلإ فاضم نباو فاضم

 ليوأتب وأ فاضم ريدقتب امإ لوؤم تيبلا اذهو ملعلا ىلع لحخدت ال سنجلل ةيفانلا ال نأ : هيف دهاشلا
 , ها سنجلا مساب ملعلا

: 

 )١( ط ۷۷ ص لصفملا تايبأ حرش يف لضفم ۲ .
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 نأ ىلع (ههبصنتف ربخللاو دتبملا ىلع اهلعاف ءافيتسا دعب لخدت اهنإف اهتاوخأو نظ امأو (لصف)
 0 :ناعون : يهو ءاهل نالوعفم

 سس ن ت ا ا

 الو ةرصب لثم الو ىزع لثم الو ىرسك لثم الو يأ : ةفرعملا ىلإ فاضم لثم ريدقت ىلع هنإو
 ال مسا لثم ىنعمب يسف ديز اميس الو امأو , روهشم داحل مسا وهو اهودحي يطملل ةليللا متيه لثم
 اهلغوتل ةفاضإلاب فرعتت ال اهانعمب يتلا لثم نال ديز ىلإ ةفاضإلاب فرعتت ال يسف ةدئاز ام تناك اذإو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ءانثتسالا يف يتأي اهيلع مالكلا ةيقبو « ماهبإلا يف

 حصي امم اهب قحلأ امو بولقلا لاعفأ وهو خساونلا نم ثلاثلا عونلا ىلع مالكلا يف [لصف]

 يأ [ءافيتسا دعب لخدت اهنإف] اهلمع ةلماعلا [اهتاوخأو ّنظ امأو] آربخو |دتبم هفذح دعب هيلوعفم لعج
 تلق اذإ كنإف ّنظلا وأ ملعلا نم ةئشان امهنيب ةعقاولا ةبسنلا نأ نايبل [ربخلاو |دتبملا ىلع اهلعاف] ذحأ
 ملع امئاق آديز تملع تلق اذإف . ّنظ نع نوكي نأو ملع نع كنم مكحلا نوكي نأ لمتحا مئاق ديز
 ىلع] اهتاوخأو ّنظ [امهبصنتف] امهتاوخأ رئاس اذكو ّنظ نع هنأ ملع [مئاق اديز تننظ وأ ملع نع هنأ
 قلعتم ىلع نهذلا مكحل ةعوضوم اهنا يف تكرتشا اهلك لاعفألا هذه ليطه لاق [اهل نالوعفم امهنا

 ماسقأل اميمتت ركذ امنإو ١ تاعوفرملا نم سيل عونلا ا نيلوبش عرضا كلذلف ةفص ىلع ءيشب

 امك ةيملحلا يأر لاحدإب طقف [ناعون] بابلا اذه لاعفأ يأ [يهو] ربخلاو |دتبملا مكحل خساونلا
 الو ةرات هسفنب امهيلإ ىداعتي ام لوألا : عاونأ ني لال ىدعتي ام نأ هريغو ماشه نبا دافأ دقو  يتأيس

 دازو لاملا صقنو آرائيد آديز تدزو آرائيد ادیز تصقن لاقي دازو صقنك ىرخأ ةرات امهيلإ ىدعتي

 رجلا فرحب ةراتو « هسفنب ةرات يناثلا لوعفملا ىلإ لسي هنكلو امئاد امهيلإ ىدعتي ام يناثلا . لاملا

 ريخلا [ديز ترمأ : لاقي ء نزوو لاکو ىمس ىنعمب ناك اذإ اعدو ىمسو جوذو رفغتساو رم امك

 دمحمبو آدمحم دلولا تيمسو دنهبو آدنه ًآديز تجوزو بذ نمو ابنذ هللا ترفغتساو ريخلابو

 اهيف ديزف امهرد ديزلو امهرد آديز تنزوو اماعط ديزلو اماعط آديز تلكو ديزبو ادیز لجرلا توعدو
 وأ مهولاك اذإو» : ىلاعت هلوق يف فوذحملا نأ ىلع نوبرعملا صن اذلو لوألا ال يناثلا لوعفملا وه
 , راجلا فذحب مسوت مث ٠ , مهل ماعطلا اولاك اذإو بيكرتلا لصأ نأو لوألا لوعفملا وه 4 مهونزو

 اديز توسكو آمهرد آديز تيطعأ لاقي اسكو ىطعأك ىنعملا يف لعاف امهلوأو نينثال ىدعتي ام ثلاثلا

 ةريثك هلاعفأو هيلع يلع ساقي ال يعامس عونلا اذهو < ىنعملا يف لعاف وهف سبالو ذحآ امهيف لوالاف ابو

 نينثال ىدعتي ام عبارلا . ةدرفم ةلاسر يف اهطبضأ نأ وجرأو : لاق نيئيش ىلإ نيدلا ماصع اهعمج دقو

 بارعإ نم سيل هردص يف ليصفتو ةدايز عم خلا . . شف الو : هلوق وهو تيبلا زجبع بارعإ : هيبنت

 . لضفملا
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 كم م سو ا قرا عام تبسحو تننظ :يهو بولقلا لاعفأ اهدحأ

 يأ [امهدحأ] بابلا اذه يف فنصملا مالك يف ناروكذملا ناعونلا وهو لصألا يف ربخخو ادتبم امهو

 هب ةقلعتمو بلقلاب ةمئاق امهوحنو ْنظلاو ملعلا نم اهيناعم نأل كلذب تيمس [بولقلا لاعفا] نيعونلا

 ام اهنم نأل نيقيلاو كشلا لاعفأ ىمستو ةرهاظلا ءاضعألاو حراوجلا نع ال هنع ةرداص اهنإ ثيح نم

 يبلق لعف لك سيلو نظلل لماشلا ددرتلا قلطم كشلاب دارملاو ملعلاو نيقيلا ديفي ام اهنمو كشلا ديفي

 ركف لوقت ركفتو ركف : وحن رجلا فرحب لب هسفنب ىدعتي ال ام : عاونأ ةثالث يبلقلا لب نينثال ىدعتي
 [يهو] هلوقب ةراشإلا هيلإو نينثال ىدعتي امو « مهفو فرع وهو دحاول ىدعتي امو E يف ديز

 درت دقو . فنصملا هركذ يذلا لاثملاك عوقولا ناحجر بلاغلا يف ديفت يهو [تننظ] ًالعف رشع ةعبرأ

 نيقيلل لمعتست دقو بلاغ ناحجرلل يهو [تبسحو] «مهبر اوقالم مهنأ نونظي» : وحن نيقيلل
 : هلوقك

 ةراجت ربخ دوجلاو ىقتلا تبسح

 القاث حبصأ ءرملا ام اذإ احابر ةراجت ريخ دوجلاو ىقتلا تبسح ا ٠

 : اهعلطم ةديصق نم يرماعلا ةعيبر نب ديبل هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 الباخ يأنلا ىلع اليخ هل تناكو القاعكدهعدعب تلح ُةَّسِيْبُك

 تيبلا ER ياو مو E اي EE ةراجت ريخ دوجلاو ىقتلا ثبسح

 . نتملا دهاوش نم تيبلا ردصو

 لثتماو يهاونلا بنتجا اذإ ىقتا ردصم ىقتلا 5 بسح اذ ترص ىئعمب ال تنقيت ىنعمب تبسح : ةغللا

 . ليضفتلل انهه ريخو بستكملا انه اهب دارملاو حبرلا ضرغل لاملا بيلقت ةراجتلا . مركلا دوجلا . رماوألا

تؤرم عمسو هظفل نم عمجي الو لجرلاو ناسنإلا ميملا ثلثم ءرملاو . دحاو اهرسكب حبرلاو ءارلا حتفب حابرلا
 

 . دامجلاك القاث ريصي ناسنإلا تام اذإف حاورألاب فخت نادبألا نال اتيم دارأ ًالقاث ينيعلا

 . ايم ءرملا حبصأ اذإ ًاحبر ةراجت ريخ دوجلاو ىقتلا تنقيت : ىنعملا

 = بوصنم لوألا هلوعفم ىقتلا نيلوعفم بصنت نظ تاوخأ نم هلعافو ضام لعف تبسح : بارعالا

 سس یس

 )١( ج ليقع نبا ىلع ليلجلا ةحنم ١ / ۲ص .
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 يهو ربكتي ىنعمب لوخي يضام ال لاخي يضام [تلخو] فنصملا مالك يف يتآلا تيبلا

 : هلوقك كلام نبا لاق امك ًاليلق نيقيلل لمعتست دقو « ناحجرلل
 ملألا ةةمح مكيلإوكشأ ًانمض مكيف تلز ينتاخام

 اهب لثم يتلا ةيألا يف اعمتجا دقو ناحجرلل درت دقو « نيقيلل اهلامعتسا بلاغلاو [تياآرو]

 ًاحابر « هيلإ فاضم ةراجتت « ناث لوعفم ريخ « ىقتلا ىلع فوطعم دوجلاو « رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةحتفب <
 دعب ةلمجلا اهرسفت اهربخ عم ةفوذحملا حبصأل مسا ءرملا « ةدئاز ام  نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ زييمت

 هيف رتتسم اهمساو ربخلا عفرتو مسإلا بصنت ناك تاوخأ نم ضام لعف حبصأ « القاث ءرملا حبصأ اذإ ريدقتلاو

 . ةرسفم بارعإلا نم اهل لحم ال اهربخو اهمساو حبصأ ةلمجو اهربخ القاث « وه هريدقت آزاوج

 . الاغ ناحجرلل اهلامعتسا نوك عم نيقيلل تلمعتسا ثيح تبسح : هلوق هيف دهاشلا
 ملألا ةومصح مكيسإ وكشا ًانمض مكيف تلز ينتلخ امس 4

 . نيعم لئاق ىلإ هزعي ملو . حرسنملا نم تيبلا
 ءاظلاب ائمظ هناكم يف ىوريو لتبم هانعمو نون هرخأو ةروسكم ميمف ةحوتفم ةمجعم داضب انمض : ةغللا

 ديدشتو ميملاو ةلمهملا ءاحلا مضب ملألا ةومح . قاتشملا هب داريو ناشطعلا هلصأو ميملا دعب ةزمهلاو ةلاشملا
 . هتروسو ملألا ةدش يه ةحوتفم واولا

 ريثك مكايقل ىلإ قوشلا ديدش مكقارف دعب نم ىقبأس يننأ نظأ ينإ مهقراف هل بابحأل لوقي : ىنعملا

 . قارفلا حيرابتو دعبلا مالا نم دجأ امل ىوكشلا

 لوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو هلعاف ملكتملا ءاتو ضام لعف لاح ينتلخ « ةيفان ام : بارعإلا

 امض يتالا نمضب وأ لازب قلعتم رورجمو راج مكيف « همسا ملكتملا ءاتو صقان ضام لعف لاز تلز « لوأ
 ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف وكشأ . لاخل يناثلا لوعفملا وه نوكي نأ زوجيو لاز ربخ نوكي نأ زوجي

 امإ بصن لحم يف هلوعفمو هلعافو وكشأ ةلمجو هيلإ فاضم ملالاو فاضم ةومحو هلوعفم ةومح < انأ هريدقت

 نا زوجيو لال ًايناث الوعفم انمض تلعج اذإ لاز ربح امإو لاز ربح ًانمض تلعج اذإ كلذو لاخل ناث لوعفم

 يتلا ىه تيبلا لوأ ةعقاولا ةيفانلا امو لال لوحفم هتالومعمو لازو لازل آيناث آربخ هتالومعمو وكشأ ةلمج نوكت

 . وكشأ انمض مكيف تلز ام ينتلخ مالكلا لصأو بلقلا لعفب يفنملاو يفاثلا نيب لصف دقو لاز ىلع لخدت

 نيلوععم هب بصنو ناحج رلا ىنعمب يبلق لعف وهو لاخ لمعتسا ثيح انمض ينتلخ : هلوق هيف دهاشلا
 (١١فرصتب ها تيبلا بارعإ يف امك

oh. ۳۰۹۔۳۰۹۸ ص / ج كلاسلا ةياده : نيدلا ييحم دمحم ١ )١( 
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 تددعو توجحو تلعجو ثمعزو تملعو

 يتلا ةيآلاك ناحجرلل درت دقو هللا الإ هل ال هنأ ملعافإ» : وحن ًابلاغ نيقيلل يهو [تملعو] فنصملا

 ْنأو فيفختلاب نأ ىلع اهعوقو رثكألاو طقف ناحجرلل يهو « نيعلا حتفب [تمعزو] فنصملا اهب لثم

 لوعفملا نإ شفخألا لاقو . روهمجلاو هيوبيس هلاق امك اهيلوعفم دسم ناّدسيف امهتلصو ديدشتلاب
 لوق هانعمبو ها حصي مل وأ حص داقتعا هب نرتقي لوق معزلاو : يفاريسلا لاق . فوذحم يناثلا

 نآرقلا يف لمعتسي ملو « هيف كش اميف لاقي ام رثكأو ٠ لطابلاو قحلا ىلع قلطي لوق معزلا : هريغ
 يف بلاط يبأ لوقكو تمعز نايفس يبأل لقره لوقك حيحصلل هريغ يف لمعتسا دقو « لطابلل الإ

 : و يبنلا حدم

 ًانيمأ مث تنكو تقدصدقلو يحصان كنأ تمعزو ينتوعدو

 مقي مل لوقك وهف اكاش ملكتملا نوكي ثيح لمعتسي هتدجو هتلّمأت اذإ نكلو : يكبسلا لاق
 يهو « تننظو تدقتعا ىنعمب [تلعجو] ها رمألا سفن يف ًاحيحص ناك نإو هتحص ىلع ليلدلا

 ىنعمب ةنكاس واو مث ًاضيأ ةحوتفم ميج مث هلوأ ءاحلا حتفب [توجحو] معزك ربخلا يف ناحجرلا ديفت
 نباو نويفوكلا هيلإ بهذ ام ىلع بابلا اذه لاعفأ نم اهنإف تئنظ ىنعمب [تددعو] تدقتعاو تننظ

 ًاشيمأ مث تنكو تقدص دقلو يحصان كنأ تسعزو ينتوعدو 6

 . لڳ يبنلا مع بلاط يبأل ةسمخ تايبأ دحأ تيبلا اذه

 انمأ تنكو يل كتوعد يف تقدص دقل لاو يل حصان كنأ تلق يأ تمعزو ناميإلا ىلإ ينتوعد : ىنعملا

 . كتوعد يف

 لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو هلعاف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف اعد ةفطاع واولا ينتوعدو : بارعإلا

 مسالا بصنت ديكوت فرح نأ كنأ « هلعاف ءاتلاو نظ تاوحأ نم ضام لعف معز ةيلاح واولا تمعزو « هب

 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عم ةردقم ةمضب عوفرم اهريخ يحصات , اهمسا فاكلاو ربخلا عفرتو

 « معز نيلوعفم دسم دس ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نل ةبسانملا

 ءاتلاو ضام لعف قدص 3 قيقحت فرح لق 3 هللاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللاو ةفطاع واولا دقلو

 انه ینعمب فرظ مث ل اهمسا بطاخملا ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف ناك تنك ةفطاع واولا تنكو <« هلعاف

 . ناك ربخ انيمأ ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بوصنم
 : حيحصلا لرقلا يف هلمعتسا ثيح تمعز : هلوق هيف دهاشلا

 . مالا - هالا ص / ١ ج بدالا ةنازخ رظنأ (1)
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 ىلإ تدعت هتددع يأ : مضلاب هبسحأ حتفلاب هتبسح ىنعمب تناك نإف كلام نبا هراتخاو عيبرلا يبأ
 ىنعمب ناحجرلل يهو اهريغ يف لحعتست الو ءرمألا ةغيصب ءابلا نوكسب [بهو] طقف دحاو لوعفم

 ضعب لوقل نحلب سیلو ليلق اهتلصو نأ ىلع اهعوقوو نيلوعفملا حيرص ىلإ اهيّدعت بلاغلاو بسح
 ها ينأ به لاقي الو ينبسحا يأ كلذ تلعف ينبهو : حاحصلا يفو . ًارامح ناك انابأ نإ به برعلا

 لاعقأ يف يتأتس بهو نإف طلغ وهو تبهوو ظفلب باتكلا اذه خسن نم هيلع تفقو اميف دجويو

 4نيقساقل مهرثكأ اندجو نإو# : ىلاعت هلوقك نيقيلا ربخلا يف ديفت يهو [تدجوو] رييصتلا
 ةباصإلا ىنعمب تناك نإف دوجولا اهردصم يفاريسلا لاقو . شفخألا لاق امك نادجولا اهردصمو

 : يبنتملا لوقك

 ملظي األ ةلعلف ةفع اذ دجت نإف سوفنلا ميش نم ملظلاو '_

 : اهعلطم ةديصق نم يبنتملل تيا

 ملْسا ينا تلجيو ثرظن اضّرَع | ملغت الةريرس E فويل

 : هلىقو

 لي لمي يعش لفن الن هعيطب مالا نم ليلقلا يذؤي

 : هذعبو

 مّظمنالا قيرطلا اهر َنْيَباَم 2 ُهّسْرِعَو َقيِرَطلا ْعَلْعْيَك نبا يمحي

 : سوفنلا قلخ ىوري سوفنلا ميش نمو ةعيبطلاو ةقلخلا يهو ةميش عمج ميشلا : ةغللا

 زجعلاو فوخلاك ةلعل هكرت امنإف ملظي ال افيفع تيار اذإف ملظلا ىلع اولبج سانلا نا لوقي : ىنعملا

 وأ ةينيد ةلع امإ نيتلع ىدحإ كلذ نع اهدصي امنإو سوفنلا عبط نم ملظلا ميكحلا مالك نم وهو لاق امهوحنو
 . ھا اهنم ماقتنالا فوخك ةيسايس ةلع

 0 هريخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ميش نم 3 ًادتبم ملظلا ةفطاع واولا ملظلاو : 8 بارعإلا

 رتتسم هلعافو ةيطرشلا نأب موزجم طرشلا لعف دجت مزاج طرش فرح نإ ةيليلعت ءافلا « ميشلا ىلإ فاضم

 sS ل ا هريدقت ًابوجو

 عراضم لعف ملظي ةيفان ال « يتآلا ملظي ال هلوقب قلعتم رورجمو راج ةلعل طرشلا باوجل ةطبار ءافلا ةلعلف
 . طرشلا باوج مزج لحم يف ةلمجلاو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

 . دحاو لوعفم ىلإ تدعتف ةباصإلا ىنعمب انه دجت تءاج ثيح ةفع اذ دجت نإ : هلوق هيف دهاشلا

 )١( ص / 4 ج يبنتملا ناويد حرش يقوقربلا نمحرلا دبع 707 .
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 :رعاشلا لوقو ءًاملاعأديز تبسحو ًائاق ًاديز تنتظ:وحن ملعا ىنعمب ملعتو تيردو تيفلأو
 ةراجت ريخ دوحلاو ىقتلا ثيسح

 ىنعمب دجولا نم ديز دجو : وحن ٌدعتت مل ءانغتسالا ىنعمب وأ دحاو لوعفم ىلإ تّدعت

 هيلع تدقحو ديز ىلع تنزحك ىلعب تّدعت رسكت دقو فاقلا حتفب دقح وأ نزح ىنعمب وأ ءانغتسالا

 فالتخا بسحب رداصملا ةفلتخم عراضملاو يضاملا ةدحتم دجو ةدامو هصن ام يرابلا حتف يفو

 حتفلاب ًادجو بحلا يفو ًانادجو ةلاضلا يفو ًادوجو بولطملا يفو ةدجوم بضغخلا يف لاقي يناعملا

 ىف رهشألا ىلع ةحوتفملا لادلا فيفختو ميجلا رسكب ب ةدج ىنغلا يفو . ملا ًادجو لاملا يفو

 ىلإ ىّعتت يتلا تدجو ىنعمب [تيفلأو] ها ةدلوم يهو ةداجو بوتكملا يف ًآضيأ اولاقو كلذ ج

 رثكأو تملع ىنعمب [تيردو] دحاو ىلإ | ىّدعتتف هتيفلأ مث يلام عاض وحن باصأ ىنعمب يتلا امأ نينثا

 ءابلاب ناث ىلإو اهسفنب دحاو ىلإ تّدعت لقنلا ةزمه اهيلع تلحد اذإف دحاول ءابلاب ةادعم لمعتست ام

 فنصملا لاق اذلو رمآلا ةغيصب [ملعتو] «هب مكاردأ الو مكيلع هتولت ام هللا ءاشول لقإل : ىلاعت هلوقك

 ريغ هنم لمعتسي الف فرصتم ريغ ملعأ ىنعمب ملعتو ينيمامدلل هحرشو ليهستلا يفو [ملعأ ىنعمب]

 نا تملعت تيكسلا نبا ىكح . فرصتت اهنأ حيحصلاو « ملعألا هيلإ بهذ يذلا اذهو رمألا ةئيص

 نأ ىلع اهعوقو اهيف بلاغلاو فالخ الب ةفرصتم يهو يماصعلل روذشلا حرش يفو ها جراح ًانالف

 ل ا عرش مث . روهشم اهيف فالخلا نإف دودرم فالخ الب هلوقو ها اهتلصو

 هبارعإو [ًامئاق ًآديز تئنظ : وحن] لاقف هركذ يذلا بيترتلا ىلع لوألاف لوألل امدقم اهركذ يتلا

 لوعفم آديز لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو نيلوعفم بصنت ضام لعف ّنظ لغافو لعف تننظ

 نم رضام لعف بسح لعافو لعف تبسح هبارعإو [ًاملاع ًاديز تبسحو] ناث لوعفم آمئاقو تننظل لأ
 يالا 2 يالا اهلوعفم ًاملاعو لوألا اهلوعفم آديز لعاف ءاتلاو نيلوعفم بصنت ّنلظ تاو

 اث حبصأ ءرملا ام اذإ آحابر ةراجت ريخ دوصجلاو ىقتلا تبسح

 ال تنقيت ىنعمب تبسح : ةغللا . ليوطلا نم ةديصق نم وهو « يرماعلا ةعيبر نب ديبل هلاق

 ‹ مركلا دوجلاو ءرماوألا لثتماو يهاونلا بنتجا اذإ ىقتا ردصم ىقتلاو بسح اذ ترص ىنعمب

 هيف ىوتسا اذلف ليضفتلل انهه ريخو « بستكملا انه اهب دارملاو « حبرلا ضرغل لاملا بيلقت ةراجتلاو

 س ااا

 القاث حبصأ ءرملا ام اذإ آحابر ةراحجت ريخ دوجلاو ىقتلا تبسح _ ۷

 . بالا لوأ يف آبيرق هبارعإ قبس دقو . آتيم ءرملا حبصأ اذإ ةراجت ريح دوجلاو ىقتلا تنقيت : ىنعملا
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 نإف» :ىلاعت هلوقو ًابيرق هارنو ًاديعب هنوري ما : ىلاعت هلوقو ًاصخاش ًارمع تلخو

 مسوس ae ًاقيدص ًاديز تمعز :وحنو #تانمؤم ْنهومتملع
 N ا وول را قولا

 حبر : : سوماقلا يفو . دحاو اهرسكب حبرلاو ءارلا حت حتفب حابرلاو « هاّدِضو دارفإلاو ثنؤملاو ركذملا

 ثلثم ءرملاو « ها هحبر ام مسا باحسكو ‹ كيرحتلاو رسكلاب حبرلاو  فشتسا ملعك هتراجت يف

 حرفك لقث نم لقاثلاو . سوماقلا يف هلاق نوعرم عمسو هظفل نم عمجي الو لجرلا وأ ناسنالا ميملا

 يفو . سوماقلا يف هلاق لقثتسم وهف مؤللاو مونلاو ضرملا هلقثأ دقو « هضرم ٌدتشا لقاثو ليقث وهف

 بارعإلا . دامجلاك ًالقاث ريصي ناسنإلا تام اذإف < حاورألاب فخت نادبألا نأل , يم دارأ ًالقاث ينيعلا

 لصتم ريمض ءاتلاو نيلوعفم بصنت ّنظ تاوخأ نم تنقيت ىنعمب ضام لعف بسح لعافو لعف تبسح
 نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو لوألا اهلوعفم ىقتلا لعاف عفر لحم يف

 ةراجتو فاضم وهو ناث لوعفم ريخو ىقتلا ىلع فوطعم دوجلاو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ

 اذإ ةدئافلاو حبرلا ثيح نم يأ : زييمت ًاحابر ينيعلا لاقو . يرمهزألا هلاق امك زييمت آحابر هيلإ فاضم

 آزاوج هيف رتتسم اهمساو صقان ضام لعف حبصأ ًادتبم ءرملا ةدئاز امو نامزلا نم ليقتسا امل فرظ

 ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمسا عم حبصأ ةلمجو . هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهربخ ًالقاث وه هريدقت
 تبسح يف دهاشلاو . تيم ءرملا حبصأ اذإ أحبر ةراجت ريخ دوجلاو ىقتلا تنقيت ىنعملاو . أدتبملا

 لاخ لعافو لعف تلح هبارعإو [ًاصخاش ًارمع تلخو] نيلوعفم بصنت ْنظ لمع ةلماع تءاج ثيح

 هلوقو] ناث لوعفم ًارفاسم ىنعمب ًاصخاشو لوألا اهلوعفم ًارمعو لعاف ءاتلاو ّنَظ تاوحنأ نم ضام لعف

 رخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ ةبارعإو [(ًبيرق هارنو آديعب هنوري مهنإ] : ىلاعت

 فرصتم نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف نوري اهمسإ بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 ًاديعبو لوأ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف واولاو نيلوعفم بصنت ّنظ ىنعمب ىأر نم
 لعف هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو عراضم لعف ىرنو ناث لوعفم

 رتتسم هلعافو نيلوعفم بصنت نظ تاوخأ نم نقيت ىنعمب ىأر نم فرصتم فلألاب رخآلا لتعم عراضم

 هلوقو] ناث لوعفم بيرق لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو نحن هريدقت ًابوجو هيف

 نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ اهلبق ام رابتعاب ءافلا هبارعإو [(تانمؤم ّنهومتملع نإف» : ىلاعت
 بصنت نظ تاوخأ نم طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف ملع هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو عمجلا ةمالعواولاو ميملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو نيلوعفم

 ةياينة ةرسكلا هبصن ةمالعو ناث لوعفم تانمؤم ثانإلا عمج ةمالع نونلاو لّوأ لوعفم بصن

 هبارعإو [ًاقيدص ًاديز ثمعز : مستو ) ملاج دمرت هج BEE هيجملا نع

 اهلوعفم ًاقيدصو لوألا اهلوعفم ًاديز لعاف ءاتلاو نظ تاوخأ نم نضام لعف معز لعافو لعف تمعز

۲۹۸ 



 :رعاشلا لوقو

 ًابيبد بدي نم خيشلاامفإ خيشب تسلو ًاخيش ينتمعز
 د ا 4ًئانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجوإط : ىلاعت هلوقو

 N ا

 : رعاشلا لوقو] يناثلا

 [ابيبد بدي نم خيشلاامنإ يشب تسلو ًاخيش ينتمعز

 ءمعزلا م يعز ةغللا . فيفخلا نم ةديصق نموهو « سوأ همساو يفنحلا ةيمأوبأ هلاق

 نيسمخ نموأ ّنسلا هيف تنابتسا نم خيشلاو قوثو ىلإ دنتسم ريغ ًالوق ةفص ىلع ء ءيشلا نأب لوقلا وهو

 بدي هلوقو سوماقلا يف هلاق هتنيه ىلع ىشم ًبيبدو ابد بدي بدو سوماقلا يف هلاق . هرمع ربخاوأ ىلإ

 نظ تاوخأ نم ضام لعف معز بارعإلا . ضايرلا حرش يف نالع نبا كلذب هطبض امك لادلا رسكب

 لوأ لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو ثيناتلا ةمالع ءاتلاو نيلوعفم بصنت

 بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف سيل لعافو لعف تسل فطع فرح واولا ناث لوعفم اخيش

 وهو بصن لحم يف سيل ربح رورجمو راج خيشب اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ربخلا

 رجلا فرحل ةبسانملا ةكرح اهروهظ نم عناملاو ةردقم هيف بصنلا ةكرحف دئازلا رجلا ا

 لوصوم مسا نم ًادتبم خيشلا رصح ةادأ امنإ لوقت نأ حصيو « ةفاك امو بصنو ديكوت فرح نإ دئازلا

 قلامم لوعفم ايبدوه هريدقت آزاوج هيف رتسم هلعافو عراضم لعف بدي ربخ عفر لحم يف يذلا ىنععب

 بصن اذلو نظلا ىنعمب ىنعمب ءاج ثيح ينتمعز هلوق يف دهاشلاو « رهاظ ىنعملاو هرخأ حتف هبصن ةمالعو

 فطع فرح واولا هبارعإو [#ًاثانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعجوإط : ىلاعت هلوقو] نيلوعفم

 ًابيبد بدي نم خيشلا امنإ يشب تسلو اخيش ينتمعز 4

 . نتاملا دهاوش نم وهو . سوأ همساو يفنحلا ةيمأ وبأ هلئاق . فيفخلا نم تيبلا

 نابتسا نم خيشلا قوثو ىلإ دنتسم ريغ لوق ةفص ىلع ءيشلا نأب لوقلا وهو معزلا نم ينتمعز : ةغللا
 . هتينه ىلع ىشم آبيبد بدو « رمعلا رخخآ ىلإ نيسمحن نم وأ نسلا هيف

 معزو يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم لعافلاو ةياقولل نوئلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف معز : بارعإلا

لو « يناثلا هلوعفم اخيش لوأ لوعفم ءايلا نيلوعفم بصنت
 نم علم ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ةيلاح واولا تس

بصن لحم يف اهربخو اهمساو سيل ةلمجو دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ
 ةادا امنإ لاح 

 ال لوصوملا ةلص بدي ةلمجو طدتبملا ربخ لوصوم مسا نم أدتبم خيشلا ‹ بارعإلا نم اهل لحم ال رصح

 . بدي هلوق وهو هلماعل دكؤم قلطم لوعفم آبيبد بارعإلا نم اهل لحم

احجرلا ىلع لاد لعف ةرابعلا هذه يف معز نإف خيش ينتمعز : هلوق هيف دهاشلا
 : نيلوعفم تبصن دقو ن

۲۹4 



 :رعاشلا لوقو
 تايلم ًامويانب تلأ ىتح  ةقئاخأ ورمع ابأ وجحأ تنك دق

 يف لصتم ريمض واولاو نيلوعفم بصنت ْنظ لمع لمعت دقتعا ىنعمب ضام لعف لعج لعافولعف اولعج
 تعن بصن لحم يف لوصوم مسا نيذلاو يناثلا اهلوعفم ًاثانإو لوألا اهلوعفم ةكئالملا لعاف عفر لحم
 نمحرلاو فاضم وهو هيف لوعفم ناكم فرظ دنع أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض مهو ةكئالملل

 نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ربخلاو |دتبملا ةلمجو ربخ عفر لحم يف ةلمج هبش فرظلاو هيلإ فاضم

 . مه دئاعلاو بارعإلا

 روذشلا يف ماشه نبا هيف عبت دقتعا ىنعمب لعجل ةروكذملا ةيآلاب فنصملا ليثمت : [هيبنت]

 مل مهنأل حيحص ريغ هنإ لاقف نايح وبأ هضرتعاو « ريص ىنعمب ةيآلا يف لعج نأ فاشكلا يف عقوو
 دارملا سيل هنأ ينمشلا هنع باجأو « ىمس ىنعمب انه اهنأ نييوحنلا ضعب ركذامنإو « ًآثانإ مهوريصي

 : رعاشلا لوقو] كلذ ىلع يرشخمزلا صن دقو لاق « لوقلاب رييصتلا دارملا لب لعفلاب رييصتلا
 [تاملم امويانب تملأ ىح  ةقئاخأورمعابأ وجحأ تنك دق

 االف توجح : ةغللا . طيسبلا نم وهو « يبارعألا لبنس وبأ ليقو « لبقم يبأ نب ميمت هلاق

 تاملم امويانب تملأ ىتح ةقثاحأورمعابأ وجحأ تنك دق 4

 . نتملا دهاوش نموهو . يبارعألا لبنس وبأ ليقو لبقم يبأ نب ميمت هلئاق . طيسبلا نم تيبلا

 عمج لزاونلا تاململاو . لزن اذإ آماملإ يب ملأ . نمتؤملا ةقثلاو . هتننظ ىنعمب ًانالف توجح : ةغللا
 . ةملم

 ماظعلا لزاونلا يب تلزن نأ ىلإ هيلإ يجايتحا دنع هيلإ عجرأ هب آقوثوم آخأ ورمع ابأ نظأ تنك : ىنعملا

 ةمضب عوفرم عراضم لعف وجحأ « اهمسا ءاتلاو صقان ضام لعف ناك قيقحت فرح دق : بارعإلا
 لوا هلوعفم ابا 3 ناك ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو لقثلل واولا ىلع ةردقم

 نم هنأل فلألاب بوصنم وجحأل ناث لوعفم اخأ « هيلإ فاضم ورمع « ةتسلا ءامسألا نم هنأل فلألاب بوصنم

 رورجمو راج انب « ثيناتلل ءاتلاو ضام لعف ملا « ىلإ ىنعمب ةياغ فرح ىتح هيلإ فاضم ةقث « ةتسلا ءامسألا

 عوفرم تملا لعاف تاملم « ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ آموي « هب لوعفم بصن لحم يف ملاب قلعتم

 . ةرهاظلا ةمضلاب

 وجحي اجح نأ ةاحنلا نم دحأ ركذي ملو نيلوعفم تبصنف نظأ ىنعمب تءاج ثيح وجحأ يف : دهاشلا

 . كلام نبا ريغ نيلوعفم ىلإ ىدعتي



 :رخآلا لوقو
 ماعلا يف ككيرش ىلوملا مدكلو ىنغلا يف ككيرش ىلوما ددعت الف

 . ةملم عمج لزاونلا تاململاو لزن اذإ ًاماملإ ملي ءيشلا يب ملأو نمتؤملا ةقثلاو هتتنظ ىنعمب

 عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف ناك لعافو لعف تنك قيقحت فرح دق بارعإلا
 هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنمواولا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف وجحأ اهمسا

 لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو واولاب رخآلا لتعم عراضم لعف

 فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو لوأ لوعفم ابأ ناك ربخ بصن

 ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ناث لوعفم اأ هيلإ فاضم ورمعو

 هل تعن ةقثو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناث لوعفم هنأ ىلع اأ نّوني نأ حصي الو هيلإ فاضم ةقثو ةتسلا

 ىتح اضر وأ لدع لجرلا اذه : وحن عامسلاب الإ هب تعني ال ردصملا نألو ةقث اذ وأ هب قوثوم ىنعمب

 ىلع بصن لحم يف رورجمو راج انب ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف ملأ ىلإ ىنعمب ةياغ فرح

 E ا و راع اوما

 لزاونلا يب تلزن نأ ىلإ هيلإ يجايتحا دنع هيلإ عجرأ هب اقوثوم آخأ ورمع ابأ نظأ تنك ىنعملاو هرخخأ

 ملو نيلوعفم بصن كلذلف نظأ ىنعمب ىنعمب ءاج ثيح.وجحأ يف دهاشلاو « هتننظ امك نكي ملف ماظعلا

 : رحآلا لوقو كلام نبا ريغ نيلوعفم ىلإ ىدعتي وجحي اجح نأ ةاحنلا نم دحأ ركذي

 [مدعلا يف ككيرش ىلوملا امنكلو ٠ ىنغلا يف ككيرش ىلوملا ددعت الف]

 مدسعلا يف ككيرش ىلوملا امنكلو 2ىنغلا يف ككيرش ىلوملا ددعت الف ٠

 . نتملا دهاوش نم وهو . يجرزخلا يراصنألا ريشب نب نامعنلل وهو . ليوطلا نم تيبلا

 نيعلا مضب مدعلا « لاملا ىنغ رصقلاو رسكلاب ىنغلاو .فيلحلاو بحاصلا ىنعمب انه ىلوملا : ةغللا

 . رقفلا لادلا نوكسو
 : ةجاحلاو رقفلا يف ككيرش هنكلو لاملا يف ككيرش كفيلحو كبحاص نظت الف : : ىنعملا

لختلل ةرسكلاب كرحو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف ددعت ‹ ةيهان ال ةفطاع ءافلا : بارعإلا
 نم ص

 ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ددعتل لوأ لوعفم ىلوملا « تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو نينكاسلا ءاقتلا

 امنكلو « كيرشب قلعتم رورجمو راج ىنخلا يف « كيرش ىلإ فاضم فاكلاو ناث لوعفم كيرش رذعتلل فلألا

 فاكلاو هربخ كيرش ًادتبم ىلوملا « ةفاك امو بصنو كاردتسا فرح نكل ةفطاع واولا
 مدعلا يف « « هيلإ فاضم

 . كيرشب قلعتم رورجمو راج

 . نيلوعفم تبصن كلذلف نظلا ىنعمب ءاج ثيح ددعت يف : دهاشلا

 ا



 : هلوقو
 اكلام ًأرما ينبهف الو كلام ابأ ينرجأ تلقف

 ةغللا : ليوطلا نم ةديصق نم وهو « امهنع هللا يضر يراصنألا ريشب نب نامعنلا هلاق

 وهف دملاو رسكلاب امأو « لاملا ىنغ رصقلاو رسكلاب ىنغلاو فيلحلاو بحاصلا ىنعمب انه ىلوملا
 ءافلا بارعإلا . رقفلا لادلا نوكسو نيعلا مضب مدعلاو « عفنلا رصقلاو حتفلابو برطملا توصلا

 ءاقتلال ةرسكلاب كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهان | الب موزجم عراضم لعف ددعت ةيهان ال ةفطاع

 ىلوملا نيلوعفم بصنت نظ تاوخأ نم دع نم فرصتم تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نينكاسلا

 روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو لوأ لوعفم

 رورجمو راج ىنغلا يف هيلإ فاضم فاكلاو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناث لوعفم كيرش

 ليعف هنأل كيرشب قلعتم روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو

 ادتبم ىلوملا ةفاك امو بصنو كاردتسا فرح نكل فطع فرحو اولا امنكلو لعاف مسا كراشم ىنعمب

 يف فاكلاو ربخ كيرش روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو

 لاملا يف ككيرش كفيلحو كبحاص نظت الف ىنعملاو . كيرشب قلعتم مدعلا يفو ةفاضإلاب رج لحم
 نيلوعفم بصن كلذلف نظلا ىنعمب ءاج ثيح ددعت يف دهاشلاو < ةجاحلاو رققلا يف ككيرش هنكلو

 : هلوقو

 [اآكلاه أرما ينبهف الإو كلام ابأ .ينرجأ تلقف]

 ةغللا . دلاخ ابأ ظفلب كلام ابأ هلوق لدب ىوريو براقتملا نم وهو « يلولسلا مامه نبا هلاق

 اكلاه أرما.ينبهف الو كلام ابأ ينرجأ تلقف 0١

 . نتملا دهاوش نم وهو . يلولسلا نبا هلئاق . براقتملا نم تيبلا

 . تيملا كلاهلاو . هنمأ اذإ هراجأ نم ميجلا رسكو ةزمهلا حتفب ينرجأ : ةغللا

 . نيكلاهلا نم ينظف ينرجت مل نإو ينثغأو ينرجأ كلام ابأ اي تلق : ىنعملا

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف رجأ « هلعاف ءاتلاو ضام لعف تلق ةفطاع ءافلا تلقف :بارعإلا

 فاضم كلامو فاضم ابأو فلألاب بوصنم فوذحم ءادن فرحب ىدانم ابأ « هلوعفم ءايلاو ةياقولل نوثلاو تنأ
 الإو هريدقت مالكلا نم هلبق ام هيلع لدي فوذحم طرشلا لعفو ةيفانلا ال يف ةمغدم ةيطرشلا نإ ينبهف الإو « هبلإ
 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نظ تاوخأ نم رمأ لعف به طرشلا باوجل ةطبار ءافلا ينبهف « لعفت
 . ءرمأل تعن اكلاه « يناثلا هلوعفم أرما « لوأ هلوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو

°۲ 



 #« نيلاض مهءابآ اوفلأ ما : ىلاعت هلوقو 4ًاريخ وه هللا دنع هودجت» : ىلاعت لوقو

 :رعاشلا لوقو ئاق ًاديز تيردو
 ديمح ءافولاب ًاطابتغا إف طبتغاف ورع اي دهعلا يفولا تيرد

 فطع فرح ءافلا بارعإلا . تيملا كلاهلاو « هنمأ اذإ هراجأ نم ميجلا رسكو ةزمهلا حتفب ينرجأ

 ىدانم ابأ هب لوعفم بصن لحم ىف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو رمأ لعف رجأ لعافو لعف تلق
 نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلألا هبصن ةمالعو بوصنم وهو ابأ اي هريدقت ءادنلا فرح هنم فذح فاضم
 طرشلا لعفو مزاج طرش فرح نإ فطع فرحو اولا الإو هيلإ فاضم كلامو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا
 باوجل ةطبار ءافلاو طرشلا لعف فذحو ةيفانلا ال يف نإ تمغدأف لعفت ال نإو هلصأ نأل فوذحم

 ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو نيلوعفم بصنت ّنظ تاوخأ نم نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف به طرشلا
 ينرجأ كلام اأ اي تلق ىنعملاو . هل تعن ًاكلاه ناث لوعفم أرما لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم
 بصن كلذلف ّنظ ىنعمب ءاج ثيح به يف دهاشلاو « نيكلاهلا نم يننظف ينرجت مل نإو ينثغأو

 هلوق يف مدقتملا طرشلا باوج هودجت هبارعإو [(آريخ وه هللا دنع هودجتإ : ىلاعت هلوقو] نيلوعفم
 لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم وهو «هودجت ريخ نم مكسفنأل اومّدقت امو : ىلاعت

 وهو هودجتب قلعتم هيف لوعفم ناكم فرظ دنع لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا

 هلوقو] ناث لوعفم ًاريخ بارعإلا نم هل لحم ال لصف ريمض وه هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو فاضم
 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [4نيلاض مهءابآ اوفلأ مهنإ» : ىلاعت
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نيلوعفم بصني ضام لعف ىفلأ لعافو لعف لعف اوفلأ اهمسا بصن
 نيلاض عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو لوأ لوعفم ءابآ

 ًاديز] لعافلل ًاينبم لادلا حتفب [تيردو] ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو ناث لوعفم

 لوعفم آمئاقو لوأ لوعفم آديزو لعاف ءاتلاو ٌنظ تاوخأ نم ملع ىنعمب ضام لعف ىرد هبارعإو [ًامئاق

 :رعاشلا لوقو «ناث

 [ديمح ءافولاب ًاطابتغا نإف  طبتغاف ورع اي دهعلا يفولا تيرد]

 ديمح ءافولابًاطابتغا نإف طبتغاف ورع اي دهعلا يفولا تيردس 7

 . نتاملا دهاوش نم وهو . نيعم لئاق ىلإ بسني ملو . ليوطلا نم تيبلا

 ء ردغ دض دهعلاب نالف ىفو لاقي يفاولا ىنعمب يفولا . ملع اذإ ىرد نم لوهجملل ينبم تيرد : ةغللا
 نأ ريغ نم طوبغملا لاح لثم ىنمتي نأ وهو ةطبغلاو طابتغإلا نم طبتغا « ةورع محرم ورعو . قاثيملا دهعلا

 . دومحم ىنعمب ديمح . دسحلا فالخب اهلاوز ديري

e. 



 :رعاشلا لوقو

 رسكملاو ليحتلا يف فطلب غلابف اهودع رهق سفنلا ءافش ملعت

 ءابلاب امهدحأ نالامعتسا هلو ملع اذإ ىرد نم لوهجملل ينبم تيرد : ةغللا . ليوطلا نموه

 تيبلا يف امك هسفنب نينثا ىلإ ىّدعتي نأ اهردنأو ةزمهلاب ريمضلا ىلإ ىّدعتيو «هب مكاردأ الو» : وحن

 ةورع محرم ورعو قاثيملا دهعلاو ردغ دض ءافو دهعلاب نالف ىفو لاقي يفاولا ىنعمب يفولاو ينيعلا هلاق
 فالخبب هنع اهلاوز ديري نأ ريغ نم طوبغملا لاح لثم ىنمتي نأ وه :ةطبغلاو .طابتغالا نم رمأ طبتغاو

 نم ةغيصلا ريغم ضام لعف ىرد لعافلا بئانو لعف تيرد بارعإلا . دومحم ىنعمب ديمحو دسحلا
 ىردل لوألا لوعفملا يهو لعافلا بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو نيلوعفم بصنت ّنظ تاوخأ

 عفرلاب دهعلاو لوعفملا بصنتو لعافلا عفرت لعفلا لمع لمعت ةهبشم ةفص وهو يناثلا اهلوعفم يفولاو
 رتتسم ريمض ذئنيح ةهبشملا ةفصلا لعافو ةفاضإلاب هرجو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع هبصن زوجيو لعاف
 نم فعضلاو ناحجرلاب دارملاو . ها عفرلا اهفعضأو بصنلا اهحجرأو ينيعلا لاق . وه هريدقت ازاوج

 ينبم محرم ىدانم ورع ءادن فرح اي ورع اي ةهبشملا ةفصلا باب يف مهمالك هديفي امك ىنعملا ةهج
 يف ةلخاد اهيف لاقيو « ةحيصف ءافلاو رظتني نم ةغل ىلع حتفلا ىلعو رظتني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلع
 ديكوت فرح نإ ليلعت فرح ءافلا نإف طبتغاف دهعلا يفولا تيرد اذإ ريدقتلا ذإ ردقم طرش باوج

 ديمح انئاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم اطابتغال تعن رورجمو راج ءافولاب اهمسأ اطابتغا بصنو
 تملع دق ةورع اي ىنعملاو . دهعلا ءافوب يأ ديمح ينعأ ربخلاب قلعتم ءافولاب ينيعلا لاق . نإ ربخ
 ثيح ىرد هلوق يف دهاشلاو « ةدومحم كلذ لثمب ةطبغلا نأل كلذ لثم تنأ نمتف دهعلاب يفي نم لاح

 : رعاشلا لوقو نيلوعفم تبصن كلذلف ملع ىنعمب تءاج

 [ركملاو ليحتلا يف فطلب غلابف اهّودع رهق سفنلا ءافش ملعت]

 . ةدومحم كلذ لثمب ةطبغلا نال كلذ لثم تنأ نمتف دهعلاب يفي نم لاح تملع دق ةورع اي : ىنعملا ج

 لعاف بئان ءاتلاو نظ تاوحأ نم ةئيصلا ريغم ضام لعف ىرد « لعافلا بئانو لعف تيرد : بارعإلا
 ىلع هبصن زوجيو لعاف دهعلا « لعفلا لمع لمعت ةهبشم ةفص وهو يناثلا هلوعفم يفولا « لوألا لوعفملا وهو
 ايورع اي ءوه هريدقت آزاوج هيف رثتسم ريمض ذثنيح ةهبشملا ةفصلا لعافو ةفاضإلاب هرجو هب لوعفملاب هيبشتلا
 ءافلا طبتغاف رظتني نم ةغل ىلع حتفلا ىلعو رظنني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلع ينبم محرم ىدانم ورع ءادن فرح
 ًاطابتغا « بصنو ديكوت فرح نإ ةيليلعت ءافلا نإف . تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف طبتغا ةحيصق

 . نإ ربح ديمح اطابتغال تعن رورجمو راج ءافولاب . اهمسا
 . نيلوعفم تبصنف ملع ىنعمب تءاج ثيح ىرد : هلوق يف دهاشلا

 ركملاو ليحتلا يف فطلب غلابق اهودع رهق سفنلا ءافش ملعت 5

 . نتملا دهاوش نموهو . راسي نہ دايز هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

٤ 



 لوعفم ىلإ الإ ّدعتت مل فرع ىنعمب ملعو رصبأ ىنعمب ىأرو مهتا ىنعمب َّنظ ناك اذإو

 ا مارت ا يلا مدر جا رد O تيأرو هتمهتا ىنعمب ًاديز تننظ :وحن دحاو

 نيشلا رسكب ءافشلاو ملعا ىنعمب رمأ ملعت : ةغللا . ليوطلا نم وهو « راسي نب دايز هلاق
 فنعلا دض فطللاو قيدصلا دض ودعلاو ةبلغلا رهقلاو مقسلا نم ءربلاو ءاودلا دملاو ةمجعملا

 نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف ملعت بارعإلا . ةعيدخلا ركملاو رظنلا ةدوجو قذحلا لايتحالاك ليحتلاو

 حتف هبصن ةمالعو لوأ لوعفم ءافش تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم بصني ّنظ لمع لمعي
 لج لحم يك لضم ريم ءاهلاو فاضم وهو هيلإ فاضم ودعو فاضم وهو ناث لوعفم رهق هرخآ
 اهو تأ هريدقت ارجو هيف رش هلعافو رمأ لعف غلاب ملعت ىلع فطع فرح ءافلا غلابف هلوقو ةفاضإلاب

 هعفد يف لايتحالاو هتعیدحخ يف غلابت نأب كلذو ٌودعلا رهق سفنلا ءافش ملعا ىنعملاو . رهاظ اهدعب

 ىأرو مهتا ىنعمب ْنظ ناك اذإو] نيلوعفم بصن ثيح ملعا ىنعمب ب ملعت يف دهاشلاو . نكمملاب

 وأ لفك ىنعمب معزو دقح وأ نرخ یم دجوو لطف ينوب اار [كرع یجب ملعو رصبأ ىنعمب
 لوعفم ىلإ الإ دعتت مل] ذئنيحو ةيبلق ريغ رخخأ ناعمل بابلا لاعفأ ةيقبو لاعفألا هذه يتأتو 6 لاق ىنعمب

 تعضو دق تناك اذإف ربخلاو !دتبملا نيأزجلل اهئاضتقال رظنلاب ناك امنإ نيلوعفم ىلإ اهيّدعت نأل [دحاو

 دّدعتف يونعم رمأ يّدعتلا نأل دحاو ىلإ الإ ىّدعتت ال نأ بجو ادحاو آرمأ الإ يضتقت ال را لا

 الإ يضتقي ال ماهتالا نأل [هتمهتا ىنعمب ًاديز تننظ : وحن] ىنعملا بسحب وه امنإ هدارفإو هقلعتم
 هنأ هب تنئظ يأ ًاديز تننظ لوقت ء ءىبسلا ْنظلا عضوم ًاصخش لعجت نأ ماهتالا ىن ىنعمو . آدحاو ًامهتم

 بيغلا ىلع وه اموإ : ىلاعت هلوق مهتا ىنعمب ّنظ ءيجم نمو ينيمامدلا هلاق هتمهتا اذكو ٿيس لعف

 تيأرو] ليخب يأ ةطقاسلا داضلاب نيئضب عفان اهأرقو مهتمب يأ رثكألا ةءارق يف ةلاشملا ءاظلاب # نينظب

 ودعلا ةبلغلا رهقلا نم ءربلاو ءاودلا دملاو ةمجعملا نيشلا رسكب ءافشلاو ملعإ ىنعمب رمأ ملحت : ةغللا

 . ةعيدخلا ركملا . رظنلا ةدوجو قذحلا ليحتلا . فنعلا دض فطللا . قيدصلا دض

 . نكمملاب هعفد يف لايتحالاو ةعيدخلا يف غلابت نأب كلذو ودعلا رهق سفنلا ءافش ملعإ : ىنعملا

 لوعفم ءافش . تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم ب صني نظ لمع لمعي رمأ ل عف ملعت :بارعإللا

 فرح ءافلا غلابف ودع ىلإ فاضم لصتم ريمض ءاهلاو هيلإ فاضم ودعو فاضم وهو ناث لوعفم رهق . لوأ

 يف ٠ غلابب قلعتم رورجمو راج فطلب ؛ تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف غلاب « ملعت ىلع فطع

 . ليحتلا ىلع فوطعم ركملاو « هل ةفص فوذحم وأ « فطلب ولعتم رورجمو راج زيحتلا
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 اهقحلأف ةيملحلا يأر يف اوفلتخخاو . ادحاو يضتقي امنإ راصبإلا نأل كلذو [هترصبأ ىنعمب ًاديز

 : رعاشلا لوقك نطابلاب كاردإ امهنم الك نأ ةهج نم نينثال يّدعتلا يف ةيملعلا ىأرب نورثكألا
 الازخنا لزخناو ليللا ىفاجت ام اذإ ىتح يتقفر مهارأ

 الازخسنا لزخئاو لسيللا ىفاجت ام اذإ ىتح يتقفر مهارأ ٤

 : اهعلطم ةديصق نموهو . يلهابلا رمحأ نب ورمع هلئاق . رفاولا نم تيبلا
 الليتحامهباميالايحتو اشلت نأ الإ كانيع تبأ

 : دهاشلا تيب لبقو

 الاثا ةنوآو رام عو قلطو ىسنىقرۇسي شح وبا

 الازخلا لزخناو ليللا ىفاجت ام اذإ ىتح يتقفر مهارأ

 : هدذعبو

 الالب كردي ملو لآ ىلإ درول يرجي يذلاك انأ ذإ

 . لازو ىوطنا يأ ىفاجت . نوقفارملا ةعامجلا اهانعم ىتقفر همانم يف ىأر يأ امانم يأ مهارأ : ةغللا

 . مطقنا يأ لزخنا

 يل نيقفارم ماشملا يف مهتيأر تمن اذإو ينورهسأو ينوقرأ مهب يقلعتل ةعامجلا ءالؤه نإ : ىنعملا
 ءاملا دورو دارا ناسنإب اهيبش ةلاحلا هله يف يسفن دجا رجفلا عولطب لازو ليللا بهذ اذإ ىتح يعم نيعمتجمو

 . هقلح لبي ام هنم كردي ملو هنظ فالح هل نيبتف ىوريو برشيل هوحن يرجي راصف ءام هنظف بارسلا یارو

 ةقفرو لوأ ىرأ لوعفم ءاهلاو انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ىرأ معارأ : بارعإلا
 هيفو نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ « ةيئادتبا ىتح « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم ةقفرو يناثلا هلوعفم
 هيف رتتسم هلعافو ىفاجت ىلع فوطعم لزخناو « هلعاف ليللا . ضام لعف ىفاجت . ةدئاز ام ‹« طرشلا ىنعم

 « طرشلا لعف خلا ىفاجت ةلمجو قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم ًلازخناو « ليللا ىلع دوعي وه هريدقت آزاوج
 . . خلا يرجي يذلاك انأ اذإ وهو يناثلا تيبلا يف يتلا ةيناثلا اذإ ةلمج هباوجو اذإ وهو

 . 22فرصتب ها نيلوعفم آمانم ءايرلا نم يه يتلا ىرأ تبصن ثيح يتقفر مهارأ : هلوق يف دهاشلا

 . نطابلا كاردإ امهنم الك نأ ةهج نم نينثال يدعتلا يف ةيملعلا يأرب نورثكألا اهقحلأف : حراشلا لاق
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 .اهتفرع ىنعمب ةلثسملا تملعو

 a N درو لعج :وحن ريبصتلا لاعفأ (يناثلا عونلا)

 ايؤرلا صتخت الو ايؤرلا اهردصمو ناث لوعفم اهرسكو ءارلا مضب يتقفرو لوأ لوعفم مهف
 « سانلل ةنتف الإ كانيرأ يتلا ايؤرلا انلعج امو : ىلاعت هلوقك ةيرصبلل آردصم عقت لب ةيملحلا ردصمب

 [اهتفرع ىنعمب ةلأسملا تملعو] ةيؤرلا ةيرصبلا ردصم يف رثكألاو نيع ايؤر يه : سابع نبا لاق
 كلذو « اعيش نوفرعت ال يأ «ائيش نوملعت ال مكتاهمأ نوطب نم مكجرخأ هّللاوإط : ىلاعت هلوق هنمو
 تملع ىنعمو هسفن يف هتفرع آديز تملع كلوق ىنعمف هسفن ءيشلاب قلعتلل عضو ةفرعملا ظفل نأل

 ال : لاقف يضرلا هفلاخو لصفملا حرش يف بجاحلا نبا هلاق ةفص ىلع هنوك رابتعاب هتفرع امئاق آديز
 نأ تفرعو مئاق آديز نأ تملع ىنعم نإف مهضعب لاق امك ًايونعم اقرف تفرعو تملع نيب نأ مهوتي

 لوكوم وه لب يونعم قرفل ال ملع امهبصنت امك ةيمسإلا يأزج بصنت ال فرع نأ الإ دحاو مئاق آديز
 لاق ها رخآلا نود يظفل مكحب ىنعملا يف نييواستملا دحأ نوصخي دق مهنإف برعلا رايتخا ىلإ
 «نازيملاو لوصألا لهأ ضعب لوقوهو نافدارتم ةفرعملاو ملعلا نأ ىلع ءانب اذهو مهضعب لاق يماصعلا

 لاق .طئاسبلاو تايئزجلاب قلعتت ةفرعملاو تابكرملاو تايلكلاب قلعتي ملعلا نأ وهو رخآ لوق مهضعبلو
 دحاو ىلإ ىدعتت فرعو نيلوعفم ىلإ ىدعتت ملع نولوقي نييوحنلا عمست انه نمو : علاطملا حرش يف
 . ها هلماتف

 [رييصتلا لاعفأ] اهل نالوعفم امهنأ ىلع ربخلاو !دتبملل ةبصانلا لاعفألا نم [يناثلا عونلا]

 لاعفألا هذه يلوعفم نوك يفو ىرخأ ةلاح ىلإ ةلاح نم ءيشلا ليوحت ىلع اهتلالدل كلذب تيمس
 اهيلوعفم نأل ثحب مهريغو يضرلاو ماشه نباو كلام نبا مالك هديفي امك لصألا يف آربخو أدتبم
 جراخلا يف ربخلاو |دتبملا داحتا بوجول ًاربخو ادتبم امهنوك ءاعدا حصي الف اجراخو ًاموهفم نارياغتم

 لوألا قدصو آدوجوم مودعملاو ًاريقف ينغلا تريص لوقت كنأ كلذ نيبتيو « موهفملا يف افلتخا نإو
 ةصقانلا لاعفألا نأ يف عازن ال هنأب اذه نع نيققحملا ضعب باجأو . عنتمم نيلاثملا يف يناثلا ىلع
 ام نايرج عم آدوجوم مودعملاو آريقف ينغلا راص مهلوق ةحص يف عازن الو ربخلاو !دتبملا لخخاود نم

 : ىلاعت هلوق هنمو [لسج : وحن] لماتف كاذ نع باوج وهف اذه نع ًاباوج ناک امف « هيف ركذ
 لوعفم امهيف رورجملاف «ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجوإ» : ىلاعت هلوقو (نوهركي ام هلل نولعجيوإ»
 يف لوألا لوعفملا نأل لوأ ًالوعفم رورجملا ردقي مل امنإو ههبشأ ام هب سقو لوأ لوعفم هدعب امو ناث
 : رعاشلا لوقك [ٌدرو] ارو رجمو ًاراج نوكي ال أدتبملاو ربخلا لحم يف يناثلا لوعفملاو |دتبملا لحم
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 0 اا 01001773 ا «بهوو ريصو لختاو

 ًادوس ضيبلا نههوجو ذرو ًآضيب هوسلا ٌنهروعش ٌدرف

 راصأ اهلثمو [ريصو] تذختال ةءارق يفو «ارجأ هيلع تذختلإ : وحن لخت هيف لاقيو [ذختاو]
 : رعاشلا لوقك ةزمهلاب يناثلاو فيعضتلاب لوألا لقن ناك تاومنأ ىدحإ راص نم نالوقنم امهو

 لوكأم فصعك لشم اوريصف ليبابأ مهب ريط تبعلو

 يف وحلب فنصملا نايتإو يتالا لاثملاك يضاملا ةغيصب الإ لمعتسي الف فرصتم ريغ [بهوو]

 ًادوس ضيبلا نسههوجو درو اضيب دوسلا نهروعش درف ١6

 : دهاشلا تيب لبقو . ءابلا رسكو يازلا حتفب ريبزلا نب هللا دبع هلئاق . رفاولا نم تيبلا
 ادومس هل ندمس رادقمب بتر لآ ةوسل نائثدحلا ىمر

 ادوس صضيسبلا نه هوجو درو ًاضيسب دوسلا نهروعلش درف

 : هدعبو

 ادودختلا ناكصت ذإ ةلمرو دنه ءاكب تيأرول كنإف

 .تاريحتم نمقأو نزح يأن دعق باب نم ندمس . هثداوحو رهدلا لزاون نوكسف رسكب ناثدحلا : ةغللا
 اماذه هبشيو مطللا ةدش نم ًادوس نههوجوو . نزحلا ةدش نم ًاضيب نهروعش ريص دق هنا ديري نههوجو درف

 بحا تنك ام ينع ضيبا : لاقف هلاح نع هلاسف ناورم نب كلملا دبع ىلع لخد مئيهلا نب نايرعلا نا يور

 هبابش قنورو ههجو ةراضن تبهذو هنس تربكو هرعش ضيبا ديري ضيبي نأ بحأ تنك ام ينع دوساو دوسي نأ

 , ايباك دوسأ راسف

 لبق يذلا ناثدحلا ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف در « ةفطاع ءاقلا : بارعإلا

 لوعفم ًاضيب « روعشل ةفص دوسلا « روعش ىلإ فاضم ةوسنلا ريمضو درل لوأ هب لوعفم روعش 3 دهاشلا تيب

 . ةقباسلا ةلمجلا بارعإ لثم هبارعإ ًادوس ضيبلا نههوجو درو « درل ناث

 ريصتلا ىنعم يف در لمعتسا ثيح خلا . . نههوجو درو هلوقو خلا نهروعش درف : هلوق يف دهاشلا

 3 (1)١فرصتب ها 8 نيلوعفم نيعضوملا نم دحاو لك يف هب بصنو ليوحتلاو

 لوكأم فصعك لشثماوريصف ليسايبأ مها سيظ كيمو ت13

 ليجس نم ةراجس مهيمرست لسيفسلا باحصا سمام مهسمو
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 ها ف را هر دبل SRS 4 ًاروثتم ءابه هانلعجفإي : ىلاعت هللا لاق

 يف مهكرتوإ» : ىلاعت هلوق وحن « كرت اهنم مهضعب دع دقف ركذ اميف اهراصحنا مدع ىلإ ةراشإلل اهلوأ
 لوعفم نورصبي الو ؟'!لوعفم فرظلاف ريصب كرت رسف نإ : ينغملا يف لاق . (نورصبي ال تاملظ

 يف مهضعب داز : ءاقنع نبا لاقو ها لاح هدعب ةلمجلاو ناث لوعفم فرظلاو ربخلا رركتي امك رركت ناث

 ًامتاخ ةضفلا تبرض : وحن يفو « الثم مالكلا اذه تبرض : وحن لثملا عم برض رييصتلا لاعفأ

 يفو «ًافيعض ناسنإلا قلخوإف : وحن ةياقنلا حرش يف يطويسلا هب مزجو قلخ مهضعبو افزخ نيطلاو
 عمج لاق . بابلا اده ن نوككي الف نينثا ىلإ ىدعتت قلخ نأ ىلإ بهذ ايوحن ملعأ ال فاشت ترالا

 آرثب رادلا طسو ترفح لوقتف هلاعفأ نم لعجتو ريص ىنعم دحاول يدعتملا نمضي دقو : : نورخأتم

 : ءاقنع نبا لاق . اهلك يف تريص يأ : ةمامع هتعنصو ًاصيمق بوثلا تعطقو آدجسم رادلا تيئبو

 بيترتلا ىلع رييصتلا لاعفأ نم هركذ ام ةلثمأ ىلإ ىلاعت هللا همحر فنصملا راشأ دقو « يوق وهو

 نم ضام لعف لعج اهلبق ام رابتعاب ءافلا هبارعإو [آروثتم ءابه هانلعجفإ» : ىلاعت هللا لاق] : هلوقب

 بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو نيلوعفم بصنت رييصتلا لاعفأ

 . ميركلا نآرقلا يف تدرو دقو ليفلا باحصأ ةصق ىلإ نيتيبلا نيذهب ريشي

 نميلا دالب ىلع يشاجنلا لماع ةهربأ ةدايقب مارحلا هللا تيب اودصق نيذلا مه ليفلا باحصأ : ةغللا

 نيطلا لصألا يف ليجسلا ليجس نم ةراجح مهيمرت . مهكلهأو مهروحن يف مهديك هللا درف همده نوديري

 فصعك اوكرت اوريصو هظفل نم هل دحاو ال عمج وه ليق ةعامجلا ليبابألا ليبابأ مهب ريط تبعلو . رجحت يذلا

 . نبتلا وه لاقيو داصحلا دعب ضرألا يف ىقبي يذلا عرزلا قرو فصعلا

 نم ةراجح مهيلع تلزن نأ تقو تيتشتلاو كالهلا نم ليفلا باحصأ باصأ ام مهباصأو : ىنعملا

 اهريقانمب ةلومحملا ةراجحلا كلتب مهيمرت تاعامج تاعامج ريطلا مهيلع هللا لسرأ مث ؛ ران يهو ءامسلا

 . هجو قو مقالا تلكأ نآ دعب الفلا يف ىقلملا عرزلا قرو ثم ارراص ىتح

 . تبعلب قلعتم رورجمو راج مهب هلعاف ريط « ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف تبعل ةفطاع واولا : بارعإلا

 ء ناث لوعفم لثم « لوألا لوعفملا وهو لعافلا بئان ةعامجلا واوو لوهجملل ىنبم ضام لعف ريص اوريصف

 امهنيب لصفي دق امك فاكلاب نيقياضتملا نيب لصف دقو هيلإ فاضم فصعو فاضم لثمو ةدئاز فاكلا فصعك

 . فقولا لجأل نكسو ةرسكلاب رورجم فصعل ةفص لوكأم « ةفاضإلا باب يف روكذم وه امك فاكلا ريغب

 ةلاح ىلإ ةلاح نم لوح ىنعمب ؛ فيعضتلاب ريص هيف لمعتسا ثيح [لثمو اوريصف] : هلوق هيف دهاشلا

 . 22فرصتب ها . نيلوعفم هب بصنو

 )١( ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم ١/ ۵ط ۱۳١۳۔۳۱۲٣ ص .

۳۰۹ 



 «اليلخ ميهاربإ هللا ذخئاو» : ىلاعت هلا لاقو «ًارافك مكنامإ دعب نم مكنودريإ» : ىلاعت لاقو

 : ماكحأ ةثالث بابلا اذه لاعفأل نأ ملعاو . كءادف هللا ينبهو اولاقو ًافزخ نيطلا تربص وحنو

 هبارعإو [#ًارافك مكناميإ دعب نم مكنودريإ : ىلاعت لاقو] تعن اروثنم ناث لوعفم ءابه لوا لوعفم
 ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف نودري

 يف لصتم ريمض فاكلاو نيلوعفم بصنت رييصتلا لاعفأ نم در نم فرصتم لعاف عفر لحم يف لصتم
 لحم يف مكناميإ دعب نم ةلمجو يناثلا اهلوعفم آرافكو عمجلا ةمالع ميملاو لوأ لوعفم بصن لحم
 ميهاربإ هللا ذختاو# : ىلاعت هللا لاقو] فدحتلا تجاوب قلغتم تودري يف واولا نم لاحلا له انيس

 لعاف هللا نيلوعفم بصنت رييصتلا لاعفأ نم ضام لعف ذختا فطع فرح واولا هبارعإو [(اليلخ
 سوماقلا يفو « رهاظ هبارعإو [ًافزخ نيطلا تريص : وحنو] ناث لوعفم ًاليلخ لوأ لوعفم ميهاربإ
 ءاعدلا يف يأ [اولاقو] آراخف نوكي ىتح رانلاب يوشو نيط نبت لمع ام لكو رارجلا ةكرخف فزخملا
 آدفو ءادف هيدفي هادف سوماقلا يفو « يسفنب ء وخلا كيقأ كل ءادف ينريص يأ [كءادف هللا ينبهو]

 . رصقلاو دملاب كءادف هلوق نأ همالك دافأف ها ىلإو يروا ءادقلاو حتفيو

 عنص وأ قلخ ىنعمب ذختاك رييصتلا ريغ رخأ ناعمل يتأت دق ريبصتلا لاعفأ ضعب : [ هيبنت]

 نأو ريص ىنعمب ةيآلا يف اهنإ ليقو دلو هللا ذختا اولاقوإ : ىلاعت هلوقك طقف ادحاو ًالوعفم بصنتف
 ًاريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت دلو تادوجوملا ضعب هللا ذختا يأ : فوذحم يناثلا لوعفملا
 زوجي هنأ عبارلاو . ةروكذملا ةثالثلا ةعبرأ لب اهب صتخت [ماكحأ ةثالث بابلا اذه لاعفأل نأ ملعاو]

 نيلصتم نيريمض اهلوعفمو اهلعاف نوكي نأ ةيرصبلاو ةيملحلا ىأرو ةفرصتملا ةيبلقلا لاعفألا يف
 هلوقو اقلطنم كتملعو ًاقلطنم ينتملع لثم ادحاو ًائيش نيريمضلا عجرم نوكي نأب يأ : نيدحتم

 رصعأ ينارأ ينا : ىلاعت هلوقو « هسفن ىأر نأ يأ  ینغتسا هآر نأ ىغطيل ناسنإلا نإ : ىلاعت

 يضر ةشئاع لوقو «نيدجاس يل مهتيأرإ» : ىلاعت هلوقو ج يسأر قوف لمحأ ين نارا ينإ ٠ يع
 : هريغو يرشخمزلا لاق « نادوسألا الإ ماعط نم انل امو دك هللا لوسر عم انتيأر دقل » : اهنع هللا
 الو اهّدض ىلع تلمحف تدجو دض امهنآل بابلا اذه لاعفأ ىرجم تدقفو تمدع برعلا ترجأو
 : رعاشلا لوقك كلذو .هّدض ىلع ءيشلا لمح يف دعب

 عيسي نيح نوبغملا مدني امك ينتدسقف ينم ناك ام ىلع تمدت

 عيبي نيح نوبغملا مدني امك ينتدقف ينم ناك ام ىلع تمدن -1117
 حيرذ نب سيقل بتاكلا بدأ حرش (باضتقالا يف هبسن دقو . ليوطلا نم تيبلا

 سانلاو حيرذ نب سيقل لهس نب ميهاربإ يندشنأ يلامألا يف يلاقلا لاق . ۲۹1 ص يسويلطبلا ديسلا نبال )١(
 . 17+ ص دهاشلا تيب اهنم ًآتيب نورشعو دحاو اهتدع ةديصق ركذ مث هل اهححصي مهضعبو ريغ اهنولحني

۳۹۰ 



 : رخآلا لوقو
 حلصي داك دق دوعلا نارج تيأر يننإف ٌيترجايًارذح اذخ
 حزحزتمامهنم يقالاامعو ينتمدسع نيترسض نع يل ناك دقل

 لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ام « رج فرح ىلع « هلعاف ءاتلاو ضام لعف مدن : بارعإلا

 ناك ريخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج ينم « وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم همساو صقان ضام لعف ناك « رج
 هلعاف ملكتملا ريمض ءاتلاو ضام لعف دقف  بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص هربخو همساو ناك ةلمجو

 فاكلا مدني امك « هب هبشملاو هبشملا نيب ةضرتعم ينتدقف ةلمجو هب لوعفم ملكتملا ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو
 فاكلاب رورجم ردصم ليوات يف هيلع تلخد امو هلعاف نوبغملا عراضم لعف مدني « ةيردصم امو رج فرح

 لعف عيبي « ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ نيح « تمدنب قلعتم رورجملاو راجلاو نوبغملا مدنك ريدقتلاو

 . نيح ىلإ ةفاضم رج لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم

 ريمضو لعافلا ريمض نيب هعم عمجف بولقلا لاعفأ ىرجم هارجأ ثيح ينتدقف : هلوق هيف دهاشلا
 لوقتف سفنلا ظفل هب لصتا لعافلا ريمض ناك اذإ لوعفملا نأ لصألاو ملكتملا وهو دحاول امهو لوعفملا

 ها . ءاتلا مضب ينتمركأ لوقت الو يسفن تمركأ

 حلصي داك دق دوعلا نارج تيأر يننإف يتراج اي ًارذح اذخ س4
 حزحزتمامهنم يتقالأامعو يئتمدع نيترسف نع يل ناك دقل

 : امهدعبو . ثرحلا نب ب رماع همساو يرمن رعاش دوعلا نارجل ناتيبلا

 حُكم يِتاَرَتلا َنْيَباَم شُدَحُم امهنم ّيقلخ ءالُغّسلاو لولا امه

 هنأ ينعي ةاشلاو لبإلا نم نسملا دوعلا . هرحنم ىلإ هحبذم نم ريعبلا قنع مدقم رسكلاب نارج : ةغللا

 . ها هءاسن هب برضيل اطوس لبإلا نم ةنسملا يأ دوعلا دلج نم ذختا ناك

 يذلاب ملعأ تنك ول نيتنث نيب عمجأ ال نأب نيترض نيب عمجلا نع حزحزتم يل ناك دقل لوقي : ىنعملا
 . امهرورشو امهاذأ نم ينلانيس

 ىدانم يتراج « ءادن فرح اي « هلعاف ةينثتلا فلأو نونلا فذح ىلع ينيم رمأ لعف اذخ : بارعإلا

 ءاقلا « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم يتراجو ىنثم هنأل ملكتملا ءاي يف ةمغدملا ءايلاب بوصنم فاضم

 تيأر « بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نإ مسا ءايلاو ةياقولل نونلاو بصنو ديكوت فرح نإ يننإ « ةفطاع

 « نارج ىلإ فاضم دوعلا « هلوعفم نارج هلعاف ملكتملا ريمض ءاتلاو ضام لعف ةيبلقلا ال ةيرصبلا ىأر نم ىأر

 عراضم لعف حلصي « وه هريدقت هيف آزاوج رتتسم اهمساو ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف داك « بيرقت فرح دق
 قيقحت فرح دق مسقلل ةئطوم ماللا دقل « داك ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو
 نيترض رج فرح نع نيترض نع « مدقم اهرب فوذحمب قلعتم رورجمو راج يل « صقان ضام لعف ناك

 سوماق )١(
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 ًاظفل لمعلا لاطبإ وهو ءاغلإلا :يناثلا .عيمجلا يف عقاو وهو لصألا وهو لامعإلا لوألا

 بخار زئاج وهو تن مئاق ديزو مئاف تن دیز :وحن هطسوتب لماعلا فعضل ًالحمو

 ريمضلا كلذ ىلإ فاضم سفن ظفل ىلإ اهيف لدعي لب ينتبرض لاقي الف لاعفألا رئاس فالخب
 كلذ اهيف غاسف رثكأ هسفنب صخشلا ملع نأ اهريغو ةيبلقلا لاعفألا نيب قرفلاو يسفن تبرض لوقتف

 وهو |لامعإلا لوألا] هسفن صخشلا برضي ام لق ذإ هريغب اهيف لعافلا لعف قلعتل اهريغ فالخب
 اهنم دماجلا بابلا اذه لاعفأ عيمج يف يأ [عيمجلا يف عقاو وهو لصألا وهو] نيأزجلل اهبصن
 دقو فرصتملا يبلقلاب هتدز يذلا مكحلاك نايتآلا نامكحلا صتخيو يرييصتلاو يبلقلا فرصتملاو

 ًارصاق ناك نإو ملعلا ىنعم نمضتي وأ كشلا ىلع لدي لعف لكل قيلعتلا ينعأ : ريخألا مكحلا ضرعي

 یقییف |الحمو ًالغفل لمعلا لاطبإ وهو ءاغلإلا : يناثلا] ىلاعت هللا ءاش نإ هيلإ ةراشإلا يتأتس امك

 فعضل] كلذو ملعلا وأ ندا دابا يف اها ىلع نع ىقتو اهلوخد لبق هبارعإ ىلع اهلوخدم
 تتنظ ديز : وحن | اههنع هرخخات وأ ربخلاو ادتبملا نيب [هطسوتي] لمعلا نع فرصتملا يبلقلا [لماعلا

 (تتنظ مئاق ديزو) لعافو لعف تننظو هربخ مئاقو ًادتبم ديز هبارعإو .هطسسوتل لاشم اذه [مئاق
 هلعافو ىغلملا لصفلاو لعافو لعف تننظو هربخ مئاقو أدتبم ديز هبارعإو .هرخأتل لاثم اذهو
 ءاغلإلا يا [ وهو | ءافنع نبا هلاق الصا ىغلملل لحم الو ينظ يف مئاق ديز هانعم ذإ فرظلا ةلزنمب ذئنيح

 وبأ لعجو ملكتملا ىلإ عجار يرايتخا رمأ هنأل عنتمم الو كلذ يضتقي ال هببس نال [بجاو ال زئاج]

 قلعتم رورجملاو راجلا نم ةامجلاو درفملا مسالا يف يذلا نيونتلا نع ضوع نونلاو ىنثم هنأل ءايلاب رورجم
 ناك نيب ةسنرتمم هامجلاو هلوعشم ءايلاو ةياقولل نونلاو هلعاف ءاتلاو صام لعف مدع ينتمدع ۽ يتآلا حزح زتمب

 هريدفت ًابوج و هيف راسم د لعف يقالأ 2 لوصوم مسا ام رج فرح نع ةفطاع واولا امعو 2 اهمساو

 . روم ناك مسا حز رحزتم ٠ بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو انأ

 اههو لوعفملا ريمضو لعافلا رجه هيف عمجف بولقلا لاعفأک هلمعتسا ثيح ينتمدع : هلوق هيلا دهانجلا

 تبر وحن نسفنلا ظفل ىلإ فاضي فلا لفل هب لصتا لعافلا ريمضض ناك اذإ لوعفملا نأ لصاألار ملكتملل
 , (2)فرصتي ها . يسفن

 فالحب كلد اهيف اسف رثثأ هسمنب صخشلا مع نأ اهريغو ةيبلقلا لاعفألا نيب قرفلاو : حراشلا لاق
 . هسفن صخدشلا برضي ام لف ذإ هريغب اهيف لعافلا لعف قلعتل اهريغ

 )١( ص لصفملا تايبأ حرش لضفم ۲٠۲ .
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 تننظ :وحن مّدقتملا لماعلا ءاغلإ زوجي الو سكعلاب طسوتملاو هلاعإ نم ىوقأ رخأتلا ءاغلإو
 anada SS رکا انالخ ًفالخ ئا ًاديز

 ديزلو مئاق تننظ ديزل : وحن مسالا ىلع ءادتبالا مال لخدت ال نأ لوألا : نيطرش ءاغلإلا زاوجل نايح
 مل آقلطنم ًاديز : وحن ىفني ال نأ يناثلا . لامعإلا زوجي الو ءاغلإلا زوجي ال ذئتيح هنإف تننظ مئاق
 ىلع مالكلا ءانب نيعتي هنأل ءاخلإلا زوجي الو لامعإلا الإ هبف زوجي ال هنإف اقلطنم نظأ مل اديزو نظأ
 رخأتلاب هفعضل فالح الب [هلامعإ نم ىوقأ] نيلوعفملا نع [رخأتملا] لماعلا [ءاغلإو] يفنملا نظلا
 ىوقأ هلامعإف يأ [سكعلاب] ملاع تننظ ديز : وحن نيلوعفملا نيب طسوتملا لماعلاو يأ [طسوتملاو]
 يف ماشه نبا هب مزج ام اذهو « يونعم لماع هنأل ءادتبالا نم ىوقأ وهف يظفل لماع هنأل هئاغلإ نم
 هححصو رفا حرش يف هب مزجو ءاوس طسوتلا يف امه ليقو ؛ حصألا وهو روذشلاو حيضوتلا

 اذإ هنم ىوقأ ناك مّدقت اذإ لمعلل يضتقملا نأل هيلوعفم ىلع [مدقتعلا لماعلا ءاغلإ زوجي الو] يتدارملا

 [نييفوكلل ًافالخ] امهعفرب مئاق ديز تننظ لاقي نأ زوجي الف [ًامئاق ًاديز تدنظ : وحن رات

 : رعاشلا لوق وحنب نيلدتسم لماعلا مدقت عم ءاغلإلا ةزاجإ يف شفخألاو

 بدألا ةميشلا كالم تيأر ينأ 2 يقلخ نم راص ىتح تبدأ كاذك

 بدألاةميشلا كالم تيأر ينأ 2 يقلخ نم راص ىتح تبدأ كاذك س 8

 : هلبقو . هلئاق نيعي ملو نييرازفلا ضعبل وهو . طيسبلا نم تيبلا

 بقللا ةءوسلاو هبقلا الو همركال هيدانأ نج ا

 . ميش اهعمجو قلخلا ةميشلا . هعمجي امو ءيشلا ماوق باتك ةنزب كالم : ةغللا

 هيدانأو جودمملل يئادن دنع ينأ رهو روكذملا بدألا لعم ابدأ تبدأ ()ليلجلا حب تف يف امك : ىنعملا

 ال ام يأ ةزيرغلا ماوق تدجو ينأ يعبط نم راص تح ةيوعو يوم هن بلابل هدم هان لجل ةبكل

 . سفنلا ةضايرو بدألا وهو هب الإ ةعيبطلا مظتنت

 ةراج فاكلا وأ هيلإ فاضم ةراشإلا مساو قوذحمل تعن لثم ىنعمب مسا فاكلا كاذك : بارعالا

 ريدقتلاو تبدأل اقلطم ًالوعفم عقي فوذحم ردصمل ًاتعن عقي فوذحمب نلعتم رو رجتملاو راجلاو ةراشإلا 1

 بئان ملكتملا ريمض ءاتلار لوهجملل ينبم ضام لعف بدأ تبدأ . بيدأتلا اذه لثم آببدأت لاح لك ىلع

 قلحتو مدقم راص ربخ فوذحمب قلعتم رو رجمو راج قلخ نم « صقان ضام لعف راص « ةيئادتبا ىتح . لعاف

 هلعاف ءاتلاو ضام لعف ىار « اهمسا ءايلاو بصنو ديكوت فرح نأ ينأ . هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم
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 «هيلإ فاضم ةميشلا « أدتبم كالم ءراص مسا ردصم ليوأت يف يهاهالومعمو نأوربخ عفر لحم يف ةلمجلاو
 تقلع ءادتبالا مال ريدقت ىلع ىار يلوعفم دسم دس بصن لحم يف هربخو ادتبملا ةلمجو !دتبملا ربخ بدآلا

 بصن لحم يف ةلمجلاو بدألا ةميشلا كالمل تيأر لصألاو ةلمجلا هذه يئازج ظفل يف لمعلا نع لعفلا اذه

 . بدألا ةميشلا كالم نأشلاو لاحلا تيأر مالكلا لصأو فوذحم نأشلا ريمض لوألا هلوعفمو ىأرل ناث لوعفم

 كالم تيأر لاقل هلمعأ ول هنأل همدقت عم تيأر ىغلأ هنأ هرهاظ نإف بدألا كالم تيأر : هلوق هيف دهاشلا

 عم زئاج ءاغلإلاو ءاغلإلا باب نم وه نويفوكلا لاقف امهحفر هنكلو نالوعفم امهنأ ىلع امهبصنب بدألا ةميشلا

 ةردقم ءادتبالا مالو قيلعتلا باب نم امإوه لب كلذك سيل نويرصبلا لاقو رخأتلاو طسوتلا عم هزاوج لثم مدقتلا

 لحم يف هربخو |دتبملا ةلمجو فولحم نأشلا ريمض لوألا لوعفملاو لامعإلا باب نم امإو كالم ىلع لوخدلا

 , )فرصتي ها . تيبلا بارعإ يف نيب ام ىلع ناث لوعفم بصن

 ليونت كتنمانيدل لاخإ امو اهتدوسم ولدت نأ لسمآو چرا ۲۰

 : اهعلطمو . 44 دمحم انديس اهب حدمي ةديصق نم ينزملا ريهز نب بعك هلئاقو . طيسبلا نم تيبلا
 لوبكمدفيملاهرئإويتم لوبتم مويلا يبلقف داعس تناب

 لمعتسم انه وهو سأيلا دض لمألاو . فدارملا فطع نم هيلع هفطعف لمألا ىنعمب انه ءاجرلا : ةغللا
 ا٠ دارملاو ةبحملا ةدوملا . برقت وئدت , خلا لاخخإ امو هلوق ليلدب هتالامعتسا رثكأ وه امك هلوصح دعبي اميف

 حيصف لاحإ ةزمه رسكو نظ ذإ لاح عراضم لامخإ . داعس ىلع دئاع ريمضلاو ةربملاو ةلصلا نم اهيلع بترتي
 . ءاطع ليرنت . ةعراضملا فرحأ ةيقبك سايقلا ىلع اهنوحتفي دسأ ونبو ")سايق ذاش هلامعتسا

 , ءاطع الو رب اهنم يلإ لصي نأ نظأ الو داعس نم ةلصلاو ةدوملا برق لمأأ :. ىنعملا

 فدارم فطع وجرأ ىلع فطع لماو « انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف وجرأ : بارعإلا
 ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف وندت بصنو يردصم فرح نأو ءواولاب الإ نوكي ال وهو
 فاضم ةدومو هلعاف اهتدوم « رعشلا ةرورضل ضراعلا نوكسلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع
 همدقتل وجرأ لوعفم اهتدوم وند هريدقت ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو داعس ىلع دئاع اهبلإ فاضم ءاهلاو

 ريمف هلعافو عراضم لعف لاخإ « ةيفان امو وجرأ ىلع ةفطاع واولا امو 3 هلمآو يأ فوذحم ريمض لمآ لوعفمو

 كنم < مادقم زبخ نئاك هريدقت فوذحسمب قلعتم اندنع ىنعمب ناكم فرظ انیدل < انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم

 ًادتبملا ةلمجو رخؤم أدتبم ليونت « فوذحملا ربخلا يف نكتسملا ريمضلا نم لاح رورجسمو راج فاكلا رسكب
 . هلاخإ امو يأ فوذحم نأشلا ريمض لوألا لوعفملاو لاخخإل ناث لوعفم بصن لحم يف ربخلاو

 د . مهعبت نمو نويفوكلا كلذ لاق هيلوعفم ىلع مدقم وهو هاغلأ ثيح خلا لاخإ امو : هلوق هيف دهاشلا

 . 1١4 ط م8 1۹4۷ص / ١ ج ليلحلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم ( ١

 . ١١ص / ٤ ج بدألا ةنارح ٠ رطنا (۲)
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 000111 1 0 زج ز 9 الم ال ًاظفل لمعلا لاطبإ وهو قيلعتلا :ثلاثلا

 ينيمامدلا لاق امك حصألا برقألا وهو لعفلا دعب نأشلا ريمض ريدقت ىلع كلذ نأب تنجو

 هيوبيس لاق امك لمعلا نع ةقلعملا ءادتبالا مال ريدقت ىلعوأ ناث لوعفم ةلمجلاو لوأ لوعفم وهف هريغو

 مدقت دنع لامعإلا بوجو فنصملا مالك ةيضقو كلام نباو يصيبخلا هلاق امك حبق ىلع ءاغلإلا نموأ

 لعفلا ىلع مّدقت ىتم هنأ ىلع روهمجلاو مهضعبل يأر وهو « ىتمك ءيش لعفلا ىلع مّدقت نإو لماعلا

 [ثلاثلا] لامعإلا نم فعضأ ناك نإو زئاج ءاغلإلاف امهيناثب قلعتي ام نيلومعملا ىلع قباسلا ىغلملا
 نكل حصألا ىلع قيلعتلا يف هب قحلأو فرصتملا يبلقلا لماعلل [قيلعتلا] بابلا اذه لاعفأ ماكحأ نم

 ام اوركفتي مل وأ : ىلاعت هلوقك ركفتو 4نورصبيو رصبتسف» : وحن رصبأ ةصاخ ماهفتسالا عم

 اهيأ رظنيلف» : وحن رظن فورخ نبا دازو «نيدلا موي نايأ نولأسي» : وحن لأسو (ةنج نم مهبحاصب

 لعفب قلعت هل امم تاروكذملا براق ام كلام نبا لاق لب روفصع نباو كلام نبا هقفاوو (ًاماعط ىكزأ

 لب اهيلوعفم يف بصنلا رهظي الف [اظفل] يتأيس امك ًابوجو [لمعلا لاطبإ وهو] هقيلعت زوجي بلقلا
 لب لحملا يف قيلعتلا عم لمعلا لطبي الف يأ [الحم ال] ًاربخو أدتبم امهنأ ىلع ًاظفل نيعوفرم نانوكي
 وأ : وحن فرحلاب ىّدعت نإ رجلا فرح طاقسإب بصن لحم يف لماعلا اهنع قلعملا ةلمجلا نوكت

 هب لوعفملا عضوم يفو هنع تلأسو هيف تركف لاقي هنأل . *6نيدلا موي نايأ نولأسيو» « «اوركفتي مل

 ةلثمألاك نينثا ىلإ ىّدعت نإ هيلوعفم دسم ةداسو كوبأ نم تفرع : وحن دحاو ىلإ لماعلا ىدعت نإ

 ًاديز تفرع : وحن دحاو ىلإ ىّدعت نإ اهنيبو هنيب طسوتملا نم لامتشا لدبو فنصملا مالك يف ةيتآلا

 نإ يناثلا عضوم يفو هرمأ تفرع يأ : فاضم فذح ىلع نكلو زاج لك لدب هترّدق نإف وه نم وبأ

 فالح هيفو ًاقيلعت ىمسي كلذ نأ ىلع ءانب وه نموبأ آديز تملع : وحن لوألا دجوو نينثال ىّدعت
 اهنع قلعملا ةلمجلا لحم ىلع فطعلا زوجيو هرخآ ىلإ بجاو قيلعتلاف نتملا لوق ىلع هركذأس

 : رعاشلا لوقك بصنلاب
 تلوت ىتح بلقلا تاعجوم الو اكبلا ام ةزع لبق يردأ تنك امو

ف هلاخإ امو يأ نأشلا ريمض رامضإ ىلع لوؤم هوحنو اذه نأب . مدقتم وهو هئاغلإ عنمب نويرصبلا باجأو
 نوكي

 . فرصتب ها . ءاغلإ الف ذئتيحو يناثلا لوعفملا دسم تدس هدعب ةلمجلاو لوألا لوعفم وه

 تلوت ىتح بلقلا تاعجوم الو اكبلاامةزسع لبق يردأ تنك امو 01

 . اهيف هلزغتل ةزع ريثكب فورعملا نمحرلا دبع نب ريثك هلئاقو . ليوطلا نم تيبلا

 . ةملؤملا يهو ةعجوم عمج تاعجوم . اهبحي رعاشلا ناك ةأرما مسا ةزع . ملعأ يردأ : ةغللا

 )١( ۲ط / 94 ص ليقع نبا ىلع يواجرج .
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 ء الحم ال ًأظفل يغلأ امنإ لماعلا نأل اكبلا ام لحم ىلع ًافطع رسكلاب تاعجوم بصنب يور
 الو ةجوزم يه الف اهترشع اهجوز ءاسأ يتلا يهو « ةقلعملا ةأرملا نم ًاذخأ آقيلعت يمس اذهلف

 ةلمجلا ىنعم هيف درفم لماعلا اهنع قلعملا ةلمجلا لحم ىلع فطعي امنإو : يماصعلا لاق . ةقلطم

 تقذ نكأ ملو يرطاخب رمي نكي مل هنأل ءاكبلا فرعأ نكأ مل اهاوهأو ةزع فرعأ نأ لبق لوقي : ىتعملا

 يبلق ىلع ةزع تلوتسا نأ ىلإ ةيضرم ةلاح ىلع تيقب دقو لابلا ءيته رطاخلا حاترم تنك يننأل ةملؤملا رومألا

 . يتءانه تبلسف يرعاشم تكلتماو

 هلعافو عراضم لعف يردأ « همسا ءاتلاو صقان ضام لعف ناك تنك « ةيفانام « ةفطاع واولا : بارعإلا

 2 يردأب قلعتم نامز فرظ لبق « ناك ربخ بصن لحم يق هلعافو يردأ نم ةلمجلاو انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم

 ًادتبم ماهفتسا مسا ام « ثينأتلاو ةيملعلل فرصتي ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم ةزع

 دسم دس بصن لحم يف ربخلاو |دتبملا ةلمجو رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبملا ربخ اكبلا
 اكبلا ام ةلمج لحم ىلع فوطعم تاعجوم . يفنلا ديكأتل ةدئاز الو ةفطاع واولا الو « يردأ يلوعفم
 تاعجومو ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا هبصن ةمالعو بوصتم بوصتملا ىلع فوطعملاو

 ءاتلاو ضام لعف ىلوت تلوت « رجو ةياغ فرح ىتح « ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم بلقلاو فاضم

 كبست فوذحم ةيردصم نأ تلوت لبقو ةزع ىلإ دوعي يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلاو ثيناتلل

 . [يردأ تنك ام] هلوق يف ام هيلع لد يذلا ٍيفنلاب قلعتم رورجملاو راجلاو ىتحب ًآرورجم عقي ردصعب

 هلوقو ربخلاو ًادتبملا امهلصأ نيلوعقم بصني يردأ نإف تاعجوم الو اكيلا ام يردأ : هلوق هيف دهاشلا

 ناك امل نكل بصنلا ربخلاو |دتبملا ظفل يف لمعي نأ لعفلا اذه قح ناكو ربخو إدتبم نم ةلمج اكبلا ام
 مل بابسألا هذهل ردصتلا تبتر نأل هلبق ام هيف لمعي نأ زوجي ال ماهفتسالا مسا ناكو ماهفتسا مسا أدتبملا

 ف ال هلأ ای لع نأ ىلع نار ام و لمحو ریل طفل ر رار

 ةلاح يف ملاسلا ثنؤملا عمج بارعإ وه امك ةحتفلا نع ةباين ة ةرسكلاب ًابوصنم هب ءاج [تاعجوم] هلوق امهيلع

 تاطوسبملا يف هيلإ عجراف اذه ريغ مالك يقيو . كلذ زاج ام لحملا بوصنم هيلع فوطعملا نأ الولو بصنلا

 , ()فرصتب ها

 هقيفوت نسحو هللا دمحب مت دق
 نم لوألا ءزجلا

 ةيمورجآلا ةممتم ىلع ةيردلا بكاوكلا حرش

 ه 1507 ةنس لوألا عيبر ٠١ خيرأتب

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو
 هلواو ىناثلا ءزجلا هيليو

 تابوصنملا باب

 )١( ص ىذنلا رطق قيقحتب ىدهلا ليبس نيدلا يحم دمحم  ۲٤۹۸ - ۲٤۷ط/ ١ ١ .
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 هلوقك ةيفانلا امو مئاق ديزل تننظ :وحن ءادتبالا مال وهو هدعب مالكلا ردص هلام ءيجبمل

 نإو ورمع الو مئاق ديز ال تملع :وحن ةيفانلا الو #نوقطني ءالؤه ام تملع دقل» : ى اعت

 ا ورمع مأ مئاق ديزأ تملع :وحن ماهفتسالا ةزمهو مئاق ديز نإ تملع :وحن ةيفاثلا

 هذه بولطم نأل ًارمعو مئاق ديزل تملع : لوقت الو هرومأ نم كلذ ريغو مئاق ديزل تملع : لوقتف

 الف الإو هب قلعتي نأ حص ةلمجلا ىنعم يّدؤي درفم مالكلا يف ناك اذإف ةلمجلا نومضم وه امنإ لاعفألا

 مالكلا ردص هل يذلا يأ [وهو] لماعلا دعب يأ [هدعب مالكلا ردص هلام ءيجمل] ها حيرصتلا يف هلاق
 ةقلحزملا ىمست اذلو « ميدقت نم ةرخؤم هيف اهنأل نإ باب يف الإ مالكلا ردص اهل نإف [ءادتبالا مال]

 ًادتبم ديز ءادتبالا مال ماللا لعافو لعف تننظ هبارعإو [مئاق ديزل تننظ : ىحن] رم امك ءافلاو فاقلاب

 مال نأل نيأزجلا يف بصنلا رهظي مل امنإو ّنظ يلوعفم دسم ةّئاس بصن لحم يف ةلمجلاو هربخ مئاق

 يعور ىنعملا ثيح نمو ردصلا هل ام يعور ظفللا ثيح نمف لماعلا اهاطختي ال اهترادصل ءادتبالا

 ًاديز تننظ ىنعم وه اذهو ديز مايق تننظ مئاق ديزل تنئظ ىنعم نأل هلمع ىلع قاب هنأكف لماعلا
 . ًامئاق

 ءادتبالا مالب مسقلا مال حيضوتلاو رطقلا يف ماشه نباو كلام نبا مهنم ةعامج قحلأ : [هيبنت]

 ام تملع دقلإ» : ىلاعت هلوقك ةيفانلا امو] ديز ْنموقيل هللاو تملع : وحن لماعلا قيلعت باجيإ يف
 ةيفان ام لعافو لعف تملع قيفحت فرح دق رّدقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا هبارعإو [(نوقطني ءالؤه

 نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف نوقطني أدتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا ءالوأ هيبنتلل اه

 عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا

 تملع]: وحن ةيفانلا الو ءتملع يلوعفم دسم ةذاس بصن لحم يف ربخلاو !دتبملا ةلمجو [دتبملا ربخ

 دسم ةّداس بصن لحم يف ربخلاو ًادتبملا نم مئاق ديز ال ةلمجو رهاظ هبارعإو [ورمع الو مئاق ديز ال

 يف ةلمجلاو هربخ مئاقو أدتبم ديزو ةيفان نإف [مئاق ديز نأ ثملع : وحن] ةيفانلا نإ و] .تملع يلوعفم

 نوكب دييقت ريغ نم آقلطم لماعلا اهب قلعي تايفانلا الو نإو ام نأ فنصملا عينص ةيضقو بصن لحم

 ال يف ماشه نبا طرشو ءاقنع نبا لاق امك روهمجلا هيلع يذلا وه اذهو مسقلا باوج يف آعقاو اهنم لك

 لجر ال تملعو «ًاليلق الإ متثبل نإ نونظتو» : ىلاعت هلوقك آرّدقمولو مسقلا باوج يف انوكي نأ نإو

 امهعوقو موزللف نإو ام مأ هلوقب لماعلل آقلعم ةثالثلا يفنلا فورح نم لك نوك يضرلا للع دقو « مئاق

 نأل ةهباشملا ةئرستلا ال اهنإف ةيمسإلا ةلمجلا ىلع ةلخادلا ةيفانلا ال امأو ًاعضو لمجلا ردص يف

 [ورمع مآ مئاق ديزأ تملع] يبد ماهتتسالا ةزمهو] ها ةلمجلا ىلع اهلوخد مزاللا ةروسكملا

 ىلع . :ءاععم ورمع فطع فرح مأ هرب مئاق أدتبم ديز ماهفتسالل ةزمهلاو لعافو لعف تملع هبارعإو

 نضل



 ءيش دجو اذإ بجاو قيلعتلاف ؛كوبأ مهيأ تملع :وحن ماهفتسا مسا نيلوعفملا دحأ نوكو
 e رييصتلا لامذأ نم ءيش يف ءاغإلا الو قيلعتلا لخدي الو تاقلعملا هذه نم

 ام يفاني ءيشلاب ملعلا نأ ثيح نم لاثملا اذه وحن يف ماهفتسالاب لماعلا قيلعت لكشتساو هلبق ام

 5 يأ : فاضم ريدقت ىلع هنأب ينغملا يف ماشه نبا هنع باجأو « هب لهجلا نم ماهفتسالا هيضتقي

 لهجلا قلعتمو ةبسنلا وه انه ملعلا قلعتم نإ مهضعب لاق ام قيقحتلاو ورمع مأ كدنع ديزأ باوج

 ملعلا قلعتم نأ قيقحتلا لب « ريدقت ىلإ ةجاح الف ةرورض اهفرطب لهجلا عماجي ةبسنلاب ملعلاو اهفرط

 دحأ نوكو] ها امهنيب ام ناتشو آنيعم هيلإ ةبسنلا لهجلا قلعتمو امهبم امهدحأ ىلإ ةبسنلا وه

 ملع لعافو لعف تملع هبارعإو [كوبأ مهيأ تملع]:وحت ماهفتسا مسا] يناثلا وأ لوألا [نيلوعفملا

 a e مسا يأ لعاف ءاتلاو ضام لعف

 يلوعفم دسم ةداس بصن لحم يف ربخلاو !دتبملا ةلمجو هربخ كوبأ عمجلا ةمالع ميملاو هيلإ فاضم
 «نوبلقني بلقنم يأ اوملظ نيذلا ملعيسوإ : نجت ةليغف ماهفتسالا مسا ناك اذإ ام للف لو ملغ

 ًابوصنم نوكي نأ حصي د الو بالقنا يأ نوبلقني يأ : هدعب ام هل بصانلاو ةيردصملا ىلع بوصنم يأف

N Oا  

 : وحن

 نأكو «مكل ةنتف هلعل يردأ نإو» : وحن لعلو (نورقلا نم مهلبق انكلهأ مك اوري ملأ»

 مالك اهعم بكرت ثيح تیلو با الب دولوم بر تملعك برو دسا آديز.ناك تملعك نونلا ديدشتب
 حيحصلا ىلع ابوجو ال آزاوج قلعت امنإ اهنكل هيوبيس يأر ىلع ةدّدشملا ةروسكملا نإو حيحص
 الول تننظ : وحن قيلعتلا اهعم بجيف ردصلا اهل طرشلا تاودأو ءادتبالا مال اهدعب نورّدقيروهمجلاو
 هلف مسقلا هب يقتلي فرح لكو هوبأ ءاج ديز ءاج اذإ تملعو همركت ينمركي نم تبسحو جنت مل ديز
 ةمّدقتملا [تاقلعملا هذه نم ءيش دجو اذإ بجاو] لماعلل [قيلعتلاف] تاقلعملا نم نوكيف ردصلا

 لماعلا نا ةهج نم قيلعتلاو ءاغلإلا نيب قرفلا نا هانمّدق امم نيبت دقو « زئاج هنإف ءاغلإلا فالخب

 يف ال لحملا يف لمع هل قلعملا لماعلا نأو لحملا يف الو ظفللا يف ال ةتبلأ هل لمع ال ىغلملا
 بجي الو قيلعتلا اهيف زوجي ةروص مهضعب ىنثتساو « اقلطم بجاو قيلعتلا نأ همالك ةيضقو « ظفللا
 لب زئاج كلذ يف بصنلا نإف وه نم آديز تملع : وحن يناثلا لوعفملا يف ماهفتسالا ناك اذإ ام يهو
 مكولبيلو# : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاقف آقيلعت اذه لثم ةيمست عنمب يرشخمزلا مزج اذهلو « دوجألاوه

 اعم نيلوعفملا دسم ٌدسي ام لعفلا دعب عقي نأ قيلعتلا امنإو اقيلعت ىمسيال اذه نإ (امع نسحأ مكيأ

 بولقلا لاعفأ يف اءاج امنإ امهنأل [رييصتلا لاعفأ نم ءيش يف ءاغلالا الو قيلعتلا لخدي الوز ها

 رهظي هنإف رييصتلا لاعفأ فالخب ةنطاب لاعفأ يه ذإ يونعملا اهريثأت رهظي مل هنإ ثيح نم اهفعضل
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 لاعفأ نم امهادع امو رمألا ةغيص نامزالم |بنإف ملعتو به ناثثا وهو دماج يبلق يف الو

 ةغيصل مزالم هنإف ريبصتلا لاعفأ نم بهو الإ امهريغو رمألاو عراضملا هنم يتأي فرصتي بابلا
 فذح روجيو كلذ ةلثمأ ضعب تثمّدقتو ماكحألا نم مدقت م نه ام نهفيراصتلو يضاملا

 ا (نومعزت متنك نيذلا يئاكرش نيأ» :وحن ليلدل امهدحأ وأ نيلوعفملا
 م يا ا

 يبلق يف الو] اهيف ءيجي ال هنإف لوعفملاو لعافلا يريمض نيب عمجلا كلذكو بلغألا يف اهرمأ

 امهنم يتأي الف [رمألا ةغيص نامزالم امهنإف] ملعا ىنعمب [ملعتو به نانثا وهو] هفرصت مدعل [دماج

 عراضملا هنم يتاي] هلوأ ةيتحتلا ءايلاب [فرصتي] ةيريبصتو ةيبلق [بابلا لاعفأ نم امهادع امو امهريغ
 مزالم هنإف رييصتلا لاعفأ نم بهو الإ] لوعفملا مساو لعافلا مساو ردصملا نم [امهريغو رمألاو

 ىنعمب بهو نع ربيصتلا لاعفأ نم هلوقب زرتحاو « هريغ الو عراضم هنم يتأي الف [يضاملا ةغيصل

 بهاو : وحن لعافلا مساو ةبه : وحن ردصملاو بهي : وحن عراضملا هنم يتأي هنإف كلمو ىطعأ

 امم نهل] تبث [ام] هدعب امو عراضملا يه يتلا [ٌنهفيراصتل] تبثي [و] بوهوم : وحن لوعفملا مساو

 لاعفا نم ناك نإو قيلعتلاو ءاغلإلاو لامعإلا هتافرصتل تبث ايبلق لعفلا ناك نإف [ماكحألا نم مّدقت

 لاعفألا هذه فيراصت ةلثمأ ضعب يأ [كلذ ةلثمأ ضعب تمّدقتو] طقف لمعلا هتافرصتل تبث رييصتلا

 :وحن لعافلا مساو ًامئاق ًاديز كنظ ينبجعأ :وحن ردصملا لامعإ لاثمو عراضملا ةلثمأ ضعب مّدقتاممف

ز ام ناظ انا : وحن قيلعتلاو ناظ انا مئاق ديزو مئاق ينظ ديز : وحن ءاغلإلا لاثمو آملاع اديز ناظانأ
 دي

 كو ىطعأ باب يف امهدحأ فذح اذكو [نيلوعفملا فذح زوجيو] مئاق ديز ام كتظ ينبجعأو مئاق

ل هنأل كلذو هتيطعأ نم ركذت الو ًامهرد تيطعأ : لوقت ليلد كلذ ىلع لدي ملولو هالوعفم رياغت امم
 ا

 فذح [وا] عامجإلاب نيلوعفملا فذح اهيف زوجي هنإف بولقلا لاعفأ فالخب اهيلوعفم نيب طبر

 « ليلق هنكل روهمجلا يأروه امك رخآلا ءاقب عم يناثلا وأ لوألا [امهدحأ]
 نكلو نوكلم نبا هعئم اذلو

 « ًاراصتخا ذثنيح فذحلا نوكيف فوذحملا ىلع لدي [ليلدل] امهدحأ وأ نيلوعفملا فذح زوجي امنإ

 الو بولقلا لاعفأ يلوعفم فذح زوجي الف ءاخلا لدب فاقلاب اراصتقا فذحلا هل لاقيو ليلد ريغل امإ

فل تكستو الثم آقلطنم ركذت الو اديز تبسح لوقت الف رخآلا ءاقب عم امهدحأ فذح
 هيلع تدقع ام دق

 نع ربخلا الو ربخلا نع !دتبملا عطق حصي ال امكو ربخو أدتبم ىنعملا يف نيلوعفملا نآل كلذو كثيدح

 يف هب لوعفملا وه اعم امهنومضم نأل دحاو مسا ةلزنمب امهنألو نالوعفملا ناذه كلذكف ادتبملا

 نيذلا يئاكرش نيا : وحن] ةدحاولا ةملكلا ءازجأ ضعب فذحك ناك امهدحأ تفذح ولف ةقيقحلا

 ًادتبم عفر لحم يف ماهفتسا مسا نيأ هبارعإو . ليلدل نيلوعفملا فذح لاثم اذه [(نومعزت متنك

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ يئاكرش
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 ئا ًادبز تننظ يأ ًاديز تننظ :لوفتف ئاق هتتنظ نم كل ليق اذإو و ءاكرش مهنومعزت يأ

 نمو شفخألل ًاعبت تعمس ربخلاو !دتبملل ةبصانلا لاعفألا هذه نم ةيمورجلا بحاص دعو

 هلوقو اذك لوقي ًاديز تعمس وحن عنمسي ام ةلج يناثلا افوعفم نوكي نأ دب الو ,هقفاو

 21111110111 « مهركذي ىتف انعمسإ :ىلاعت

 مسا نيذلا هيلإ فاضم سفنلا ءايو فاضم وهو اهلبق ٠ رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب

 ریو ناك رات لم ف نوع اجو اهمساو: ناک کک ةفص عقرب لعم ىف :لوضوم
 نتملا اذه خسن يف اذكه [ءاكرش مهنومعزت يأ] فنصملا لاق امكريدقتلاو ليلدل ًافذح نومعزت

 لعجي نأ ىلوألاو : ينغملا يف لاق . حيضوتلا ىلع حيرصتلا يف هتيأر اذكهو سفنلا ءاي فذحب

 hs حيرص ىلع لخدت ال نأ معز يف بلاغلا نأل ءاكرش مهنأ ريدقتلا .
 يف [لوقتف ًامئاق] باطخلل ءاتلا حتفب [هتنتظ نم كل ليق اذإو] ها اهتلصو نأ ىلع ةلخاد الإ نآرقلا
 لوأ لوعفم آديزف ليلدل ىناثلا لوعفملا وهو نيلوعفملا دحأ فذح لاثم اذه [آديز تئئنظ] هباوج
 لاؤسلا ةلالدل آمئاق فذحف [ًامئاق ًاديز تننظ يأ] فنصملا لاق امك هريدقت فوذحم يناثلا لوعفملاو
 وه هلضف نم هللا مهاتآ امب نولخبي نيذلا نبسحت الوإ» : ىلاعت هلوق لوألا لوعفملا فذح لاثمو هيلع
 وه مهلخب نبسحت ال هريدقت فوذحم لوألا لوعفملاو نبسحتل ناث لوعفم بصنلاب ًاريخف # مهل ًاريخ

 نم] هيلإ عجريلف باتكلا ردص يف ةيمورجلا طبضو همسا ركذ رم دقو [ةيمو رجلا بحاص ٌدعو] ًاريخ
 تلخد اذإ امأ ةيتآلا ةلثمألاك عمسي ال ام ىلع تلخد اذإ [تعمس ربخلاو !دتبملل ةبصانلا لاعفألا هذه
 ثيدحلا تعمسو نآرقلا تعمس : وحن فالخ الب طقف دحاو ىلإ ىّدعتت امنإ اهنإف عمسي ام ىلع

 وهف الإو قلطأ اذإ دارملا وهو « هيوبيس ذيملت ةدعسم نب ديعس وهو [شفخألل ًاعبت] مالكلا تعمسو
 نأ دب الو] يسرافلا يلع يبأك كلذ ىلع [هقفاو نمو] يطويسلل رهزملا يف امك ايوحن رشع دحأل بقل
 ًاديز تعمس : وحن] نايح يبأ نع لوقنم ركذ ام طارتشاو [عمسي امم ةلمج يناثلا اهلوعفم نوكي

TSثعمس  
 لعاف ءاتلاو ضام لعف عمس لعافو لعف تعمس لاثملا بارعإو . عمسي ال جورخلا ذإ جرخي آديز

 فرح فاكلاو رورجمو راج اذك وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف لوقي لوأ لوعفم ًاديزو

 ءانب تعمسل ناث لوعفم بصن لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو فاكلاب رج لحم يف ةراشإ مسا اذو رج

 لعافو لعف انعمس هبارعإو [# مهركذي ىتف انعمس : ىلاعت هلوقو] بولقلا لاعفأب ةقحلم اهنأ ىلع
 لعافلاو لعفلا نم مهركذي ةلمجو روصقم مسا هنأل فلألا ىلع ةرّدقم هيف ةحتفلاو لوا لوعفم ىتف
 اهب جتحا يتلا يه ةيآلا هذهو « انعمسل ناث لوعفم بصن لحم يف ءاهلا وهو لوعفملاو ازاوج رتتسملا
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 اهدعب يتلا ةلمجلاف لوألا لاثملاك ةفرعم ناك نإف ,دحاو ىلإ ّدعتم لعف اهنأ روهمجلا بهذمو

 ل . ملعأ هللاو ةفص ةلمجلاف ةركن ناك نإو لاح

 [ىلإ ٌدعتم لعف اهنأ] ةاحنلا نم [روهمجلا بهذمو] هفرعتس امك اهيف مهل ةجح الو هعبت نمو شفخألا

 يذلا دحاولا كلذ يأ [ناك نإف] دحاو ىلإ الإ ىدعتت ال يهو ساوحلا لاعفأ نم اهنأل [دحاو] لوعفم

 بصن لحم يف يأ [لاح] لوقت ةلمج يهو [اهدعب يتلا ةلمجلاف لوألا لاثملاك ةفرعم] هيلإ تّدعت
 ةيآلا يف امك [ةركث ناك نإو] لاوحأ فراعملا دعب لمجلا نأل دحاولا لوعفملا كلذ نم لاحلا ىلع

 لمجلا نأل [ةفص] اهنأ ىلع بصن لحم يف مهركذي ةلمج يهو [ةلمجلاف] شفخألا اهب جتحا يتلا

 . حيحصلا وه روهمجلا هيلإ بهذ امو [ملعأ هللاو] تافص تاركتلا دعب

 ةلمجلا لوعفملا مساو لعافلا مساو عراضملاو يضاملا نم هعورفو لوقلاب ىكحي [ةمتت]

 دنع ةيمسإلا اذكو قانيلإ مله مهناوخإل نيلئاقلاو . ىتف انعمس اولاقط»: وحن برعلا عيمج دنع ةيلعفلا

 نوكت لب ّنظلا لمعي امك ًاثيش اهيأزج يف لمعي الف ةيبوبرلاب آرارقإ انبر هللا : كلوق وحن مهضعب
 رعشلاو ةصقلاو ثيدحلاك ةلمجلا ىنعم يّدؤملا درفملا هب بصنيو هب لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا
 - ةملك فلق ود فلل ورعم ب ذازملا ةرثملاو يح ا وأ اقع ااف تاق وحن مالكلاو ةبطخلاو
 « ضعبلاو لكلا انلق امنإو لمجلاب ىمسملا هباتك يف هلوق يجاجزلا ىنب اذه ىلعو . ظفللا اذه يأ

 : كلام نبا لاق . هلعاف مسي مل ام لوعفم ميهارب | نوكي نأ ميهاربإ هل لاقي يف يرشخمزلا زاجأو
 ىوعد نم هتمالسل ميهاربإ اذه يأ : اربح وأ ىدانم هبارعإ ىلع بارعإلا اذه يرشخمزلا حجر

 ناك اذإ امہ هصخي مهريغو ًاقلطم ٌنظب لمعلا يف لوقلا مياس تقحلاو امهنم لك ىلع مزاللا فذحلا

 مدع نإف رورجم وأ فرظب لصفنملا وأ هب لصتملا ماهفتسالا دعب رضاحلا بطاخملا عراضملا ظفلب

 :ةيفلألا يف كلام نبا لوقي كلذ يفو ةياكحلا ىلإ عجر طرش

 لصفقفتيملوهبامهفتسم ' ىيلو نإ لوقن لعمجا نظتكو

 ليج تلم فق نب فاو ليسمع نا فروا فو يغب

 ًاقفشم اذ لق وسحن ميلس دنع اقلطم نيف لوقلا فرتجاو

 ًاديز توعد تلق اذإف اهوحنو رابخإللاو ءادثلاو ءاعدلاك هانعم يف ام لوقلاب ا يف قحلي الو

 اهنأ ىلع بصن لحم يف مئاق ديزو لبقأو لجع ةلمح تسيلف مئاق ديز هتربخ أو لقا هتيدانو لجع

 : فوذحم لوقب ةيكحم لمجلا كلت نوكتف لوقلا اهعم يوني لب تربخاو تيدانو توعدب ةيكحم

 ةياكحلا نوزيجي نويفوكلاو مئاق ديز هل تلق هتربخأو لبقأ هل تلق هتيدانو لجع تلق آديز توعد يأ
 هنأ ملعاو . نييرصبلا بهذم حيحصلاو : كلام نبا لاق . ًالوق هعم نوردقي الو لولا ىنعم يف امب
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 لبق ناك يذلا اهلوأ ليعافم ةثالث نابصنيف اهتخأ ىأرو نيلوعفملا تاذ ملع ىلع لقنلا ةزمه لخدت دق
 تيتأ مث الضاف ارمع ديز ملع تلق اذإف ربخلاو ًادتبملا امهلصأ ناريخألاو العاف لقنلا ةزمه لوخد

 العاف ناك يذلا اهلوأ راص ليعافم ةئالث لعفلاب تبصنو الضاف ًارمع ًاديز تملعأ تلقو لقنلا ةزمهب
 دعب امهمكحف ثلاثلاو يناثلا امأو « هيلع راصتقالاو هفذح زوجيف لوأ ًالوعفم لاثملا اذه يف ديزوهو

 ىرأو ملعأب قحلأو ءاغلإلاو قيلعتلاو اراصتقا همدعو ًآراصتخا فذحلا زاوج نم هلبق امهمكحك لقنلا
 اهنكل «ةقاحلا ام كاردأ امو : ىلاعت هلوق هنمو « حصألا ىلع ىردأو ثدحو ربخأو ربخو ًابنو انا

 . نيريخألا نع تقلع

 [تابوصنملا باب : هلوأو « يناثلا ءزجلا هيليو « لوألا ءزجلا مت]
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 ءاسألا نم تابوصتملا باب

 ردصملاو ؛هنايب يتأيس اك ىدانملاو هنمو هب لوعفملا :يهو رشع ةسمخ تابوصنملا
 ص لوعفملاو هيف الوعفم ىمسيو ناكملا فرظو نامؤلا فرظو .قلطملا لوعفملا ىمسيو

 EEE ارا وا اما زييمتلاو لاحلاو هب لوعفملاب هبشملاو هعم لوعفملاو هلجأ

 .«سانلا اَهوُمْلَعَو ةيبَرَعلا اوُمّلَعت»
E(فيرش ثيدح)  

 تابوصنملا باب
 ال ركذمل ةفص هنأل ءاتلاو فلألاب عمجو ةبوصنم عمج ال بوصنم مسا يأ بوصنم عمج

 وهو « ةيلوعفملا ملع ىلع لمتشا ام لك يهو « ةبوصنم ةملك يأ ةبوصنم عمج هنإ ليقو « لقعي
 اذه ريغ يف اهركذف لاعفألا نم تابوصنملا امأ ةصاخخ [ءامسألا نم] ءايلاو فلألاو ةرسكلاو ةحتفلا

 a انه روكذملاو نيرشعو ةتس ىلإ مهضعب اهلصوأ ةريثك ءامسألا نم يأ [تابوصنملا] بابلا

 هللا ناک ار كرف وحن [هب:لوعفملا] دادختلاو لامج لا لبس ىلع [يهو] ابوصتم [رشع

 هنأل مضلا ىلع ينبملا ىتح هماسقأ عيمجب [ىدانملا]و ملعأ ليعافمو نظ الوعفم [هنمو] #تاومسلا

 ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بوصنملا [ردصملا] اهيناث [و] هلحم يف [هنايب يتأيس امك] بصن لحم يف
 ًابرض تبرض : وحن ليعافملا ةيقب فالخب رجلا فرحب هدييقت مدعل [قلطملا لوعفملا ىمسيو]

 موي تمص :وحن [نامزلا فرظ] اهئلاث [و] ررضلا عاونأ نم ًاعون يأ ائيش هورضت الو : وحنو
 دارملا سيلو «هدنع ًآرقتسم هآر املف» : ىلاعت هلوقو « كمامأ تفكتعا : وحن [ناكملا فرظو]

 ًارقتسمو هب قلعتم فرظلاف صاح نوك وهف كرحتلا مدع لب ةيطع نبال ًافالخ ماعلا نوكلا رارقتسالاب

 نم لوعفملا] اهعبار [و] هيف لعفلا عوقوب [هيف ًالوعفم ىمسي] نيفرظلا نم لك [و] ريمضلا نم لاح
 هلوق وحن [هعم لوعفملا] اهسماخ [و] هللا ةاضرم ءاغتبا مهلاومأ نوقفنيإ» : ىلاعت هلوق وحن [هلجأ

 بوصنم وهو [هب لوعفملاب هبشملا] اهسداس [و] مهعم يأ «مكءاكرشو مكرمأ اوعمجاف» : ىلاعت

 ريمض ىلإ هنع دانسإلا لوح نكلو عفرلاب هلصأ ههجو بصنب ههجو نسح ديز : وحن ةهبشملا ةفصلا
 هفس : وحن لعفلاب هبشملا بصن مهضعب زاجأو ةفصلا يف آزاوج رتتساو لعافلا وه راصف هيلإ فاضملا

 : وحن [لاحلا] اهعباس [و] نيمضتلاب هب لوعفملا ىلع بوصنم هنأ حصالاو هنطب ديز ور هن ديز

 هلاوحأ ضعب يف [زييمتلا] اهنماث [و] #ًاحرم ضرألا يف شمت الو# : ىلاعت هلوقو . ًابكار ريمألا ءاج
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 نإ مساو ةبراقملا لاعفأ ريخو سيلب ةهبشلا فورحلا ربخو اهتاوخأو ناك رخو ىنثتسملاو

 0 .مدقت امك ءايشأ ةعبرأ وهو بوصنملل عباتلاو سنجلا يفنل يتلا ال مساو اهتاوخأو
 ڪڪ پپپ ا ل مم

 «اليلق الإ هنم اوبرشفإ» : وحن اضيأ هلاوحأ ضعب يف [ىنثتسملا] اهعسات [و] اضن دمحم باط : وحن

 يداح [و] «ءاوس اوسيل» : ىلاعت هلوقو « آمئاق ديز ناك : وحن [اهتاوخأو ناک ربخ] اهرشاع [و]

 نيح تالو» , (آرشب اذه امإ» :  ىلاعت هلوق وحن [سيلب ةهبشملا فورحلا ربخ] اهرشع

 : رعاشلا لوقو «  #صانم
 ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زعت

 امو## : وحن [ةبراقملا لاعفأ ربخ] اهرشع يناث [و] ةيفاعلاب الإ دحأ نم اريح لحأ نإ مهلوقو

 نم ءيرب هللا نإ» : ىلاعت هلوقك [اهتاوخأو نإ مسا] اهرشع ثلاث [و] امئاص تيسعو «نولعفي اوداك

 الإ هلإ الو توقمم ملع بحاصال : وحن اصن [سنجلا يفنل يتلا ال مسا] اهرشع عبار [و] (نيكرشملا

 تعنلا تاعوفرملا ىف : يأ مديت امك ءايشأ ةعب رأ وهو و عباتلا] اهرشع سماح [و] هللا

 ًافيرظ لجر الك امكح وأ ةقيقح الحم وأ ًاظفل بوصنملل آعبات ناكأ ءارس لدبلاو ديكوتلاو فطعلاو

 نظ يلوعفم ركذي ملو ابراشو لكأي الجر تيأرو نيلماعلا ءالؤه ايو آنبا الو بأ نم تيأر الو رضاح

 ىلع ةقباسلا باوبالا ليصافت فنصملا ركذ مث « ىدانملاك هب لوعفملا يف امهجاردنال اهتاوخأو

 : لاقف روكذملا بيترتلا

 ميح رو نمحرلا هللا مسبب

 ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زرعت سل

 هرم ۹ هلئام فرعي ملو ليوللا نس تنين

 ا فاو هلا ويس م سا اچو ررو هلو

 33 ا لمع هلماملا كفقرخلا 4 وسم هلون مالاحلا قيس كفو

 )ر س ا; ءاهب ل ىلا 2 او . هاوو وقف ر ال ا تاع كا آل( یش اه : هم دهاشلا

 محلا تييقتو مسالا مفر يف اهلمع
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 هب لوعفملا باب
 هللا اوقتاو» سرفلا تبكرو ًاديز تبرض :وحن لعفلا هيلع عقب يذلا مسالا وهو

 0 ااا E RD RE «ةالصلا اوميقأو

 هب لوعفملا باب
 رثكأ هنألو ةسمخلا ليعافملا نم لعافلاب سبتلي يذلا هنأل بارعإلا ىلإ جوحأ هنأل هب أدب

 ام هب دارملاو لعافلا لعف يأ [لعفلا هيلع عقي يذلا مسالا وهو]وه الإ قالطإلا دنع داري الو الامعتسا

 برضلا وه يذلا.لعفلا عوقول هب لوعفم آديزف [ًاديز تبرض : وحن] ههبش وأ يدعتملا لعفلا هبصني
 ال هنا رهاظلا هحرش يف يفارقلا لاق : فنعب ناويح مسج ساسمإ برضلا لوصحملا يف لاق هيلع

 ةقيقح اذه نأ رهاظلاو « رجحلا كاصعب برضا نأ : ىلاعت هلوقل اناويح هنوك بورضملا يف طرتشي

 سيلو هيلع بوكرلاوه يذلا لعفلا عوقول هب لوعفم سرفلاف [سرفلا تبكرو] زاجملا مدع لصألا نأل
 اهبدارملا لي اسك اهلوعفم ىلع ةعقاو ةيدعتملا لاعفألا لك سيل ذإ يسحلا عوقولا لعفلا عوقوب دارملا

 ا [4دّللا ١ وقتاوإ»] : ىلاعت لر رحت قي يزتعملاو نالا نيد يف امو يلا تو
 ابدأ هيف لاقيو هب لوعفم هنأ ىلع بوصنم هللا لعاف ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع شرما لعف

 ءيشب لعافلا لعف قلعت يونعملا عوقولاب دارملاو [4ةالصلا اوميقأوإط] هلثمو ميظعتلا ىلع ب
 ققحتي ال هنإف برضلاك ءيشلا كلذ لقعت نودب لعفلا لقعي ال ثيحب ةطساو ريغنم هب لوعفملا وه

 لعفلا بسنأ ءاوس ماقي ءيش نودب ققحتت ال ةماقإلاو يقتي نم نودب ققحتت ال ىوقتلاو بورضم نودب
 يف هلثم لاثملا اذه وحن يف آديزف آديز برضأ مل : وحن يفنلا قيرطب وأ لثم امك تابثإلا قيرطب هيلإ

 وأ تبثأ كلذك وهو هيلع عقو نم ىلع لاد هعم لعفلا ركذ نأ رابتعاب ًالوعفم ناك امنإ هنأل آديز تبرض

 مساب هنع ربخي نأ حصي يذلا وه هب لوعفملا ةمالعو ليطه هلاق ًالعاف هنوك رابتعاب لعافلا اذكهو يفن

 ةالصلاو ىقتم هّللاو بوكرم سرفلاو بورضم ديز ةلثمألا يف لوقتف هلعف ظفل نم غوصم مات لوعفم
 : وحن ثودح ىلع لادلاك داصأ هيلإ ىدعتي ال ام لوألا : ماسقأ هب لوعفملل ةبسنلاب لعفلاو ةماقم

 اذهو هيلع تررمو ديز نم تبضغك فرحلاب دحاو ىلإ ىدعتي ام يناثلا . عرزلا انل تبنو رطملا ثدح

 ىدعتيف رومأ رصاقلا ل فج دقو احالطصا ًايدعتم ىمسي الو ًارصاقو ًامزال ىمسي هلبق يذلاك

 هتممش : وحن ساوحلا لاعفأك هسفنب دحاول ىدعتي ام ثلاثلاو . تالوطملا يف تركذ ةرشع يهو

 تركش هيف زوجيف هتركش : وحن فرحلاب ةراتو هسفنب ةرات دحاول ىدعتي ام عبارلاو . هتعمسو هترصبأو

 ضف



 :وحن لصتم : نايسسق رمضملاو هركذ مدقت ام رهاظلاف .رمضمو رهاظ :نيمسق ىلع وهو

 هيف لصألاو رمضملا لصف يف كلذ مدقت دقو .هتاوخأو يايإ :وحن لصفنمو هتاوخأو ينم ركأ

 AER 00 «دواد ناميلس ثرور» :وحن لعافلا نع رخأتي نأ

 ائيش هتصقنو رانيدلا دازو آرانيد هتدز : وحن ىرخأ ةرم هسفنب نينثال ىدعتيو ةرات مزلي ام سماخلاو . هل
 هيلوعفم يناث وهو ىرخا فرحلابو ةرات هسفنب رخآلو هسفنب دحاول ىدعتي ام سداسلاو . ءيشلا صقنو
 وأ تيمسو اهب وأ آدنه هتجوزو ماعطلا هل تلك وأ ماعطلا هتلكو مهاردلا هل تنزو وأ مهاردلا هتنزوك

 امهلوا نينثال هسفنب ىدعتي ام عباسلاو . يلع يبأب وأ يلع ابأ هتينكو دمحمب وأ آدمحم ينبا توعد
 نظ باب وهو ربخلاو أدتبملا امهلصأ نينئال ىدعتي ام نماثلاو . اسكو ىطعأ باب وهو ىنعملا يف لعاف
 ملعأ باب وهو اهنع يبنجأ لوألاو ربخلاو أدتبملا اهنم نيريخألا لصأ ليعافم ةثالثل ىدعتي ام عساتلاو

 ةلثمألا نم [هركذ مدقت ام رهاظلاف] كلذك لعافلا نأ امك [رمضمو رهاظ نيعست ىلع وهو] ىرأو

 ريمضلاو هدحو ملكتملل [ينمركأ وحن] هسفنب لقتسي ال هلماعب [لصتم] امهدحأ [نامسق رمضملاو]
 يف لقتو نعو نم يفو همسا يف اهفالخب لعفلا يف ءايلا لبق ًآرايتحا مزلتو ةياقولل نونلاو اهدحو ءايلا
 نأكو نكلو نأو نإ يف زوجتو ندلو تيل يف رثكتو لعف يمسا بسح ىنعمب طقو دق يفو لعل

 بطاخملا و فاكلا ف كمركأو هسفن مظعملل وأ هريغ ٍهعمو ملكتملل انمركأ يهو [هتاوخأو]

 عسجلل مكمركأو اشؤم وأ ًاركذم بطاخملا ىنثملل امكمركأو ةبطاخملا ةثئؤملل اهرسكب كمركأو
 ىنثملل امهمركأو ةبئاغلل اهمركأو بئاغلل همركأو بطاخملا ثنؤملا عمجل نكمركأو بطاخملا ركذملا
 ريمضلا نأ حيحصلاو بئاغلا ثنؤملا عمجل نهمركأو بئاغلا ركذملا عمجل مهمركأو آقلطم كلذ نم
 ثيناتو عمج فرح ةدّدششملا نوبلاو ردو عيج نزح ميملاو ةينثت فرح امو اهدحو ءاهلا وأ فاكلا

 ريمض يايإ هبارعإو . ملكتملل تمركأ [يايإ : وحن] هسفنب لقتسي ام وهو [لصفنم] امهيناث [و]
 كايإ فاكلا حتفب كايإ انايإ يهو [هتاوخأو] لعافو لعف تمركأ مدقم لوعفم بصن لحم يف لصفنم
 عضو اهدحو ايإ ريمضلا نأ حصألاو « نهايإ مهايإ امهايإ اهايإ هايإ نكايإ مكايإ امكايإ اهرسكب
 امو ةبيغ فرح ءاهلاو باطخ فرح فاكلاو ملكت افرح انو ءايلاف فورح يهو قحاوللاب زيمف اكرتشم
 : هتداعإ نع ينغي امب [رمضملا لصف يف] هلك [كلذ مدقت دقو] رم ام ىلع نونلاو ميملاو

 رشع ينثا يف هعاونأ نمءاجام رصحنا دقامهنم مسق لكو
 ثرو# :وحن ةلضف هنال هدعب ركذي نأب [لعافلا نع رخأتي نأ] هب لوعفملا يأ [هيف لصألاو]

 هثرو يذلاو بوصنم هب لوعفم دوادو عوفرم لعاف ناميلس ضام لعف ثرو هبارعإو «دواد ناميلس

 هجرخأ « ثرون ال ءايبنألا رشاعم انإ » : ثيدح يفاني الف لاملا ال ةوبنلاو ملعلا وه دواد نم ناميلس
 ظافحلا لاق . خلا « ءايبنألا رشاعم نحن » : ظفلب مهضعب هيوري امو ىربكلا يف يئاسنلا ظفللا اذهب
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 ‹ لعافلا باب يف مدقق اك لعافلاو لعفلا ىلع مدقتي دقو ًابوجوو أ ازاوج لعافلا ىلع مدقتي دقو

 وس عضاوم يف ًابوجوو «ًاريخ اولاق» :وحن ًازاوج هلماع رمضأ ام هنمو
 E E لا ا DG a راو فاح ربما اه دعو

 [ًازاوج] لعفلا نيبو هنيب طسوتي نأب [لعافلا ىلع] لوعفملا يأ [مدقتي دقو] دوجوم ريغ نحن ظفلب وه

 انتلغشإ» :وحن الصفنم ًآريمض هدحو لوعفملا ناك نإ | [ًابوجوو] «رذنلا نوعرف لآ ءاج دقلوإ» :وحن

 لعافلا ناك وأ «هبر ميهاربإ ىلتبا ذإو» : وحن لوعفملا ريمض لعافلاب لصتا وأ «انولهأو انلاومأ

 امنإ : وحن روصحملا وه لوعفملا ناك نإف #ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ» : وحن ًاروصحم

 امهيف رهظت مل نأك سبل فيخ وأ ًاديز ترصب : : وحن الصتم اريمض لعافلا ناك وأ كايإ ديز مركأ

 لعفلا ىلع] لوعفملا يأ [مدقتي دقو] لعافلا ميدقت بجو ةنيرق الو نيروصقم اناك نأك ةكرحلا

 [لعافلا باب يف مدقت امك] «اوعدتامآّيأ» : وحن ًابوجوو «ىده ًاقيرف : وحن آزاوج [لعافلاو

 ايؤرلل متنك نإ# : : وحن همدقت دنع هيلع ماللا لاحدإ زوجيو يهكافلا لاق . حاضيإ ةدايز انه هركذو

 ىلإ لصو ىتح لماعلا توق اهنأل ةيوقم ماللا هذه ىمستو «نوبهري مهبرل مه نيذلاوط «نو ريعت

مإ هب لوعفملل بصانلاو هيلإ لوصولا نع فعض هيلع همدقتب هنال ا ا
 مك دعتم لعف ا

 :وحن لعف مسا وأ(سانلا هلا مفدالولو» و ردم لأ «هرمأ غلاب هللا نإ : وحن فصو وأ مدقت

لاق امك رمضي دقو اروكذم نوكي نأ هبصان يف لصألاو ( مكسفنأ مكيلعو
 هب لوعفملا نم يأ [همو] 

 ةنيرق تماق ناب [ًازاوج] نوكي دق رامضالا مث هل بصانلا [هلماع] ردق يأ [رمضأ] ءيش نأ [امز

 ةرثك الو هماقم موقي ظفل لعفلا عضوم سيلو فوذحملا لعفلا ةيصوصح ىلع لدت ةيلاقم وأ ةيلاح

 اذام اوقتا نيذلل ليقوإ : ىلاعت هلوق [وحن] ةيلاقملا ةنيرقلا لاثمف لعفلا نع اهب ىنغتسي آغلبم تغلب

قملا ةنيرقلل لزنأ وه يذلا لماعلا فذحف آريخ لزنأ يأ [(آريخ اولاق»] 4 مكبر لزنأ
 يه يتلا ةيلا

 ةكم دریا کلا ترو ةكك ةقم دوري هنأ فيلع ذا كلوق وحن ةيلاحلا ةنيرقلا لاثمو لاؤسلا

 نوكي دق [و] هيلع لاحلا ةلالدل لماعلا فذحف اورصبأ يأ : هّللاو لالهلا ور اذإ نيلهتسملاو

 ظفل لعفلا عضوم يفو فوذحملا لعفلا ةيضوصخ لغ لدن ةنيرق هيف تماق ناب [ًآبوجو] رامضإلا

 ررك اذإ ءارغإلاو ريذحتلا يف ءاج امك هنع ينغت ةرثك وأ ىدانملاو لاغتشالا باب يف امك ,هماقم موقي

 لماعلا نع بئانلاك راص دق نيمسالا دحأ نآل ر كاخأ كاحأو دسألا دسألاو قيرطلا قيرطلاك

 مل درفأ نإو لعفلا عضوم يف هنأل لّوألا نوكي نأ هبشألاو : يسلدنألا لاق . يناثلا وأ لّوالا وه لهو

 ركذ ةعبس [عضاوم يف] رامضإلا بوجوو آزئاج ذئنيح هرامضإ نوكي لب لماعلا رامضإ بجي

 بوصنم وهو صاصتخالا ىلع بوصنملا ثلاثلاو . ىدانملاو لاغتشالا طقف نيعضوم اهنم فنصملا

وكيو هريغ هعمو وأ هدحو ملكتملا ريمض دعب آرّدغم صخأب
 نماثلا ىرقأ برغلا نح: : وحن لأب اَمإ ن

 عبارلاو . « ثرون ال ءايبنألا رشاعم نحن و : وحن ةيظفل ةفاضإ ال ةيونعم ةفاضإ ًافاضم امإو . فيضلل

۳۹ 



 بجاو مزلإ ريدقتب بوصنم وهو هلعفيل دومحم رمأ ىلع بطاخملا هيبنت وهو ءارغإلا ىلع بوصنملا

 : ىلاعت هلوقك هركذ زاج الإو حمرلاو فيسلا : وحن هيلع فطع وأ ةالصلا ةالصلاك ررك نإ فذحلا

 مومذم رمأ ىلع بطاخملا هيبنت وهو ريذحتلاب بوصنملا سماخلاو . ًاديز كنودو « مكسفتأ مكيلع»

اهايقسو هللا ةقانك هيلع فطع وأ دسألا دسألاك ررك نإ فذحلا بجاو قتاوحنب بوصنم وهو هبنتجيل
 وأ 

 هلعافو دعاب فذح مث دسألا نم كسفن دعاب لصألا ذإ  دسألا نم كايإ : وحن كايإ ظفلب ناك

 رذحإ لصألاو دسألاو كايإ وحنو كايإ راصف فاكلا وه يذلا ريمضلا لصفناف سفن وهو فاضملاو

 ريمضلا بصتناف سفن مث يقالت مثرذحا فذحف يقالت ىلع ًافطع دسألا بصنب دسألاو كسفن يقالت

 بصنب شحولا رقب ينعي : رقبلا ىلع بالكلاك لوعفملا فذحب دراولا لثملا سداسلا . لصفناو

 اوهتنا# : ىلاعت هلوق هنمو « لامختنمالا يف للا هش عباشلاوإ: لسرأ ند فواح لمن تالكلا

 : اجر ًاناكمو آنيل اناكم تيتأو الهأ تفداص يأ : ًابحرمو الهسو الهأكو آريخ اوتأو يأ «مكل ريخ

 [اهنم] آبحرم كلزنم بحرو ًالهس تلهسو ًالهأ تلهأ يأ : آقلطم ًالوعفم اهنوك زوجيو « ًاعساو يأ
 . ًابجاو لوعفملا لماع فذح اهيف نوكي يتلا ةعبسلا عضاوملا نم يأ

Ys 



 لاغتشالا باب

 مسالا ريمض يف لمعلاب لغتشم فصو وأ لمف هنع رخأتيو مسا مقي نأ هتقيقحو

 نآلا هبراض انأ ًاديزو هبرضأ ًاديز :وحن قباسلا مسالا يف لمعلا نع هسبالم يف وأ قباسلا

 SS (هقنع يه رئاط هانمزلأ ناسنإ لكو» همالغ تبرض ًاديزو .ًادغوأ
 ا ا ا 1 ا ا م الا اق

 لاغتشالا باب

 فرصتم [لعف هنع رخأتيو مسا مّدقتي نأ هتقيقحو] قباسلا مسالا بصن نع لماعلا لاغتشا يأ

 فصولا وأ لعفلا يأ [لغتشم] لعفلا ىنعم يف هنأل لعافلا مساك لعفلا لمع لمعي ام وهو [فصو وأ]

 يف يأ [هسبالم يف] لمعلاب لغتشم [وأ قباسلا مسالا ريمض] لحم [يف] بصنلا لمع يأ [لمعلاب]

 نيمغلا كلف لئاعب نريصوم نوكيو هنوف كرس ااذيل : وحن هيلإ فاضي نآب.امإ ريمضلا سبالي مسا

 طباضو# يضرلا لاق . هبحي يذلا تبرض آديزو هبحي الجر تبرض اآديز : وحن هب ًالوصوم وأ

 يف يأ [قباسلا مسالا يف لمعلا نع] رسفملاب بوصنملا ةمتت نم بوصنملا ريمض نوكي نأ ةسالملا

 ت ا نق يف لمعلاب هلاغتشا الولو هتبرض اذه : وحن هلحم يف وأ هتبرض آديز : وحن هلخفل

 مسالا يمس ىف لمعلاب لغقلا هيف لها امل لاا اذه ميرشأ اذيز : وحن] قباسلا مسالا كلذ

 زاربإ كل زوجي ال هنأل آديز برضإ ريدقتلاو ابوجو فوذحم لعفل لوعفم آديز هبارعإو . قباسلا
 لعفلا

 ةهج نم نيلامعإ هلامعإ نكمي ال لعفلا نأل هدعب امب ابوصنم نوكي نأ حصي الو « هريسفتل هنع ءانغتسا

نم اهل لحم ال ةلمجلاو هب لوعفم ءاهلاو تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف برضاو ةدحاو
 

 . ريمضلا يف لمعلاب فصولا هيف لغتشا امل لاثم اذه [آدغ وأ نآلا هبراض انأ ًاديزو] بارعإلا

 هبراض انأ ةلمجو « ادي بنراضانأ ريدقتلا ردت اهو هرسفي ابوجو فوذحم فصول لوعفم آديز هبارعإو

 وهو انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو لعاف مسا لا مسالا ريمض ىلإ فاضم ربحو أدتبم

 الإ لأ نم [درجم ناك اذإ لمعي ال فصولا نأ ىلإ ًادغوأ نألا هلوقب راشاو « هيلإ فام هلوعقمو فاضم

 هبراض تنأ آديز جرخف ىلاعت هللا ءاش نإ لعافلا مسا باب نم ملعيس امك لابقتسالا وأ لاحلل ناك اذإ

 هيف لغتشا امل لاثم اذه [همالغ تبرض آديزو] لماع ريغ فصولا نأل ديز بصن هيف زوجي الف سمأ

 ريدقتلاو < فوذحم لعفل لوعفم ًاديز هبارعإو . قباسلا مسالا ريمضل سبالملا يف لمعلاب لعفلا

 ماشه نبا هيلإ راشأ آديز برضت مل كنأل آديز تبرض رّدقي نأ حصي الو ٠ همالغ تب رض آديز تنهأ

 سبالم يف لمعلاب فصولا هيف لغتشا امل الاثم فنصملا ركذي ملو ٠ هريغو
 كلذو قباسلا مسالا ريمض ريمض

سلا مسالا يف لماعلا ريدقت نوكيو دغ وأ نالا همالغ براض انأ اديز : وحن
 ًاديز نيهم انأ ذئنيح قبا

نإ لكإب : ىلاعت هلوق ريمضلا يف لمعلاب لعفلا لاغتشا نم [وز
 نم ام يا «هقنع يف هرئاط هانمزلا ناس
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 اناو «هبرضا اديز برضأ :ريدقتلاو هدعي ام هرسفي ابوجو فوذحمب هلك كلذ يف بصنلاف

 ىدانملا اهنمو هانمزلأ ناسنإ لك انمزلأو «همالغ تبرض ًاديز تنهأو هب راض انأ ًادیز براض

 يف قوطلا موزل كلذ همزليو ةواقشو ةداعسو رشو ريخ نم هل ردق امو كنب ورقم وو الإ دلوی دولوم

 لك انمزلأ هريدقت ابوجو فوذحم لعفل لوعفم لك فطع فرح واولا هبارعإو . [دبأ هنع كفني الف هقنع

 يف لصتم ريمض انو نيلوعفم بصتت هل ًامزال هانريص ىنعمب ضام لعف مزلأ لعافو لعف هانمزلأ ناسنإ

 2 هيلإ فاضم ءاهلاو ناث لوعفم رئاطو لر لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف عفر لحم

 کک [هلك كلذ يف بصنلاف] رقتسم وأ نئاكب یل رئاط نه لاح: هقنع يف .ةلججر

 طرتشيو « هراهظإ زوجي الف [ابوجو] ًآفصو وأ ناك ًالعف فوذحم نماعب يأ [فوذحمب] ةروكذملا

 E روكذملل ًالثامم ردقملا فوذحملا نوك

 ةداعلا بسحب هديس ةئاهإ مزاتسي مالغلا برض نإف همالغ تبرض آديز يف تنهأ ريدقتك هل امزلتسم

 هنأ ملعا مث . رسفمو رسفم نيب نوعمجي ال مهنأ مهتداع نم نأل هراهظإ زوجي الف [هدعب ام هرسفي]

 لاق اذلو هل ًامزلتسم وا ىنعملا يف هل ًابسانم يا : روكذملل الئامم رذقملا فوذحملا نرك طرتشي

 ًاديز برضا] لوألا لاثملا يف ريدقتلاف فلتخم ةقباسلا ةلثمألا يف فوذحملا لماعلل قا

 [د] روكذملل لئامم امهيف ردقملا نالاثملا ناذهو [هيراض انأ ًاديز براض انأ] يناثلا يف [و هب رضا

 نأل روكذملل مزلتسم هيف ردقملا لاثملا اذهو [همالغ تبرض ًاديز تثهأ] ثلاثلا لاثملا يف ريدقتلا

 [هانمزلأ ناسنإ لك انمزلأ] عبارلا لاثملا يف ريدقتلا [و] ةداعلا بسحب هديس ةناهإ مزلتسي مالغلا برض

 هب تررم ًآديز تزواج ريدقتلاف هب تررم آديز تلق اذإو « روكذملل لئامم هيف رّدقملا لاثملا اذهو

 اهلك ةلثمألا يف ةرسفملا ةلمجلاو رورملل ةمزلتسم ةزواجملا نأل روكذملل مزلتسم هيف ردقملا امم اذهو

0 

 لعفلاب صتخت ةادأ دعب بوصنملا مسالا عقو نإ لاغتشالا باب يف بصنلا بجي امنإ :

 تاودأ وأ هتمركأ ًاديز اله : وحن ضيضحتلا تاودأ وأ همركأف هتيفل ًاديز نإ : وحن 00 0

 يلو اذإ كلذو ءادتبالاب هعفر بجي دق لب ًابجاو بصنلا نوكي الف الإو هتيأر آديز ىتم : وحن ماهفتسالا

 هدعب ام لمع حلصي ال ناك وأ ورمع هبرضي ديز اذإف تجرخ : وحن ةيئاجفلا اذإك ءادتبالاب صتخي ام

 ذإ ىنعملا دسفل ءيش لك اولعف ريدقتب بصن ولو ًأدتبم لكف «ربزلا يف هولعف ءيش لكو# : وحن هيف

 ربزلا يف تباث مهل لوعفم ءيش لكو ريدقتلا امنإو ةظفحلا بتك يأ : ربزلا يف ًائيش اولعفي مل مه

 هلابقإ بولطملا وهو هعاونأ عيمجب [ىداتملا] ًابوجو لماعلا اهيف رمضي يتلا عضاوملا نم يأ [اهنمو]
 رصقلاب يأ يناثلاو . بيرقلل يهو ديزأ : وحن ةزمهلا لوألا . ةيئامثلا ءادنلا فو رح نم فرحب

 اي ثلاثلاو . آضيأ بيرقلل يهو هللا الإ هلإ ال لق مع يأ : بلاط يبأ همعل ةي هلوق وحن نوكسلاو

 قرش



 : عاونأ ةسمخ ىدانملاو هنع اي بينأو لعفلا فذحف هللا دبع وعدأ هلصأ نإف هللا دبع اي :وحن

 درفملا امأف .فاضملاب هبشملاو فاضملاو ةدوصقملا ريغ ةركنلاو ةدوصقملا ةركنلاو ملعلا درفملا

 اناك نإ مضلا ىلع ناينبيف «بارعإلا لاح يف هب ناعفري ام ىلع نايئبيف ةدوصقملا ةركنلاو ملعلا

 وتلا رطل ا مي لا EN لجر ايو ديز اي :وحن نيدرفم

 . اديكوت بيرقلا اهب ىداني دقو « يهاسلاو مئانلاك آمكح وأ ةقيقح ديعبلا ءادنل يهو بابلا م يهو

 ۾ لصأ يه ليقو ايأ ةزمه نم لدب اهؤاهوب ديعبلل ايه سماخلاو . ديعبلل يهو ديز ايأ : وحن ايأ عبارلاو

 ةصتخم روهمجلا دنع يهو او عباسلاو . ديز اي ىنعمب ديز يآ : وحن نوكسلاو دملاب يآ سداسلاو

 . سابع نبا اي كل آبجع او هنع هللا يضر رمع لوقك اليلق ةبدنلا ريغ يف اهلامعتسا يكحو ةبدنلاب
 اي : وحن] ًافاضم ناك اذإ ىدانملا بصن رهظي امنإو « فلألاب ةزمهلا دعب ىتؤي نأب دملاب آ نماثلاو

 لوق : وحن ةدوصقم ريغ ةركن وأ ًالبج ًاعلاط اي : وحن فاضملاب ًاهيبش وأ هللا لوسر ايو [هّللا دبع

 هب لوعفم هنأل الحم آبوصنم نوی امنإو هبصن رهظي ال كلذ ادع اميفو « بلطي توملاو الفاغ اي ظعاولا

 فلحف هللا دبع] يدانأوأ بلطأ وأ [وعدأ] هللا دبع اي : وحن لصأ يأ [هلصأ نإف] ىنعملا تي نم

 فذح بجو امنإو ءاشنإلا ىلع لديلو فيفختلل ءادنلا فرح هنع ضوعو يأ [هنع اي بينأو لعفلا

 ىدانملا باصتنا نأ هداك رهاظو < هلع ضوعملاو ضوعملا نيب عمجلا عانتمال وعدأ وهو لماعلا

 ءادتلا اذهو ردقم لعف هبصان ناو ذب لرم هنأ ىلع فرح هل بصانلا دربملا لاقو . هيوبيس بهذم

 ىلع ًاقباس هفيرعت ناك اموهو [ملعلا درفملا] روهشملا ىلع [عاونأ ةسمخ ىدانملاو] لعفلا دسم هدسل

 باطخلا نأ ريغ ءادنلا دعب هل اباحصتسا ةيملعلاب قباسلا هفيرعت ىلع ءادنلا دعب قاب وهو ديز ايك ايكءادنلا

ام يهو [ةدوصقملا ةركنلاو] ةفصلا هصصخت امك ديكأتلا ةهج ىلع صيصختلا نم آعون هيف ثدحأ
 

 [ةدوصقملا ريغ ةركنلاو] آئيعم ًاصخش هب ديرت لجر اي كلوقك نيعم اهب دصق نأب ءادنلاب اهفيرعت ضرع
 ةيظفل ةفاضإ هريغ ىلإ [فاضملاو] ينذقنأ ًاناسنإ اي : وحن اهدارفأ نم دحاو دوصقملا امنإو تاذلاب

 نيمسا لك وهو [فاضملاب هبشملاو] ديز مالغ اي : وحن يوا وأ همالغ براض اي : رع

 00 ًاطفل [نايئبيف ةدوصقملا راو ملعلا مرا امأف] اا ىلع رخآلاب طبترم امهدحأ

 اينبيف] ةرورضلا يف الإ نيونت ريغ نم الحم وأ آاريدقت وأ ًاظفل [بارعإلا لاح يف هب ناعفري ام ىلع]

 E اس ا تاع وحن نيدرفم اناك نإ مضلا ىلع

 لثمو « نيعم هب دوصقملا نأل مضلا ىلع ينبم ةدوصقم ةركن ىدانم لجر ءادن فرح اي هبارعإو [لجر

هظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةمض ىلع ينبم درفم ىدانم هنإف ىسوم اي: وحن ًاريدقت برعملا كلذ
 اهرو

 مئاقلا اذه اي : وحن ةراشإلا مساو وه الإ هلإ ال نم اي : وحن لوصوملاك لحم برعملاو رذعتلا

 نيققحملا ضعب لاق امك هب هريغ ءادن عنتميو ىلاعت هئادن يف وه ايو كايإ ايو تنأ اي : وحن ريمضلاو
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 ًابكرم وأ تايلسم اي :وحن ًالاس ثنؤم عمجوأ «لاجر ايو دويز اي :وحن ريسكت 20عمج وأ
 00 ءنالجر ايو ناديز اي :وحن ةينثتلا يف فلألا ىلع ناينبيو برك يدعم اي :وحن ًايجزم

 [ريسكت عمج] اناك [وأ] مضلا ىلع لحملا ينبم كلذ عيمج يف ىدانملاف « الفاح آفلؤم هيف فلأو

 [لاجر ايو] ركذمل ريسكت عمج عومجملا درفملا ىدانملل لاثم اذه [دويز اي : وحن] ثنؤموأ ركذمل
 عمج عومجملا درفملا ىدانملا لاثمو ءريسكت عمج ةعومجملا ةدوصقملا ةركتلا ىدانملل لاثم اذه

 عمج ةعومجملا ةدوصقملا ةركنلا ىدانملا لاثمو ريسكت عمج دنه عمج هنأل دونه اي ثنؤمل ريسكت

 ىلع ينبم ىدانم اهدعب امو « ءادن فرح كلذ عيمج يف ايف ىراسأ اي ةردقم ةمض ىلع ةيئبملا ريسكت
 بصنلاب [ًاملاس ثنؤم عمج] اناك [وأ] عبارلا لاثملاك ةرّدقم ةمض ىلعو لوألا ةثالثلاك ةرهاظ ةمض

 ىلع ينبم ةدوصقم ةركن ىدانم تاملسمو ءادن فرح اي هبارعإو [تاملسم اي : وحت] عمجل تعن

 ًايجزم] ًابيكرت [ًابكرم] اناك [وأ] تادنه اي ًاملاس ثنؤم عمج عومجملا درفملا ىدانملا لاثمو . مضلا

 مضلا ىلع ينبم درفم ىدانم برك يدعمو ءادن فرح اي هبارعإو ءابلا مضب [برك يدعم اي : وحن
 يسرافلا نع حتفلا وبأ كلذ ىكح . هزواجت يأ بركلا هادع بلعث ىبحي نب دمحأ لاق اميف هانعمو

 ماطقو ماذح اي لوقت امك رسكلا ىلع ءانبلاب هيوبيس اي هيف لوقتف هيوبيس : وحن يجزملا بكرملا نمو
 ةمضلا اهيف رّدقتو هلبق هيلع تناك ام ىلع ءادنلا دعب اهينبت كنإف ءادنلا لبق ةينبملا مالعألا نم اهوحنو

 ملاعلا عفرب ملاعلا هيوبيس اي : لوقتف عباتلا يف كلذرثأ رهظيو يضاقلاو ىتفلاك لتعملا يف اهرّذقت امك
 امك هلحمل ةاعارم هبصنو رسكلا ىلع آظفل ًاينبم ناك نإو « هيوبيس رحخآ يف ةردقملا ةمضلل ةاعارم

 يف ةمضلا ريدقت يف ينبملاك هيلع وه امك يكحملا يدانسإلا بكرملا ملعلاو ىدانملا عبات يف لعفي

 ةمض ىلع ينبم درفم ىدانم آرش طبأتو ءادن فرح اي هبارعإو . هرحن قرب ايو آرش طبأت اي لوقتف هرخآ
 ءادن فرح اي هيوبيس اي بارعإ يف لوقتو هرحن قرب هلثمو ةياكحلا اهروهظ نم عنم هرخآ يف ةردقم
 : وحن يفو ءانبلا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمض ىلع ينبم درفم ىدانم هيوبيسو

 ًارش طبأت ىنعمو رذعتلا اهروهظ نم عنم ىسومو ىتفلا : وحن يفو لاقثتسالا اهروهظ نم عنم يضاقلا
 [ناديز اي : وحن] ةمضلا نع ةباين ىنثملا يأ [ةينثتلا يف فلألا ىلع ناينبيو] هطبإ تحت حالسلا لعج
 ءادن فرح اي لوألا بارعإ ىف لوقتو ةدوصقملا ةركنلا لاثم اذه [نالجر ايو] درفملا ىدانملا لاثم اذه

 بارعإ يفو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا وهو ًابرعم ناكول هب عفري ام ىلع ينبم درفم ىدانم ناديزو
 نع ةباين فلألا وهو ًابرعم ناك ول هب عفري ام ىلع ينبم ةدوصقم ةركن ىدانم نالجرو ءادن فرح اي يناثلا

 وأ : هلوق يف لاقي اذكو ريسكت يعمج وأ : لوقي نأ ةيبرع بجاولا ناكف نيدرفم هلوق ىلع فوطعم خلا عمجوأ هلوق (1
 5 هححصم ها اكرم وأ هلوقو ثنؤم عمح
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 ء E نوديز اي :وحن عمجلا يف واولا ىلعو

 [نوديز اي : وحن] ةمضلا نع ةباين ملاسلا ركذملا [عمجلا يف واولا ىلع] ناينبي [و] ىنثم هنأل ةمضلا

 ول هب عفري ام ىلع ينبم درفم ىدانم نوديزو ءادن فرح اي هبارعإ يف لوقتو درفملا ىدانملا لاثم اذه

 هبرعتف نوملسم اي ةدوصقملا ةركتلا لاثمو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا وهو ابرعم ناك
 نوديز فالخب ةركن ملسم وهو هدرفم نأل ةدوس قم ةركن ىدانم هيف لوقت كنا ريغ نوديز اي برعت امك

 الاثم فنصملا ركذي ملو ةدوصقملا ةركدلاو درفملا نيب قرفلا نيبتي اذهبو « ةفرعم ديز وهو هدرفم نإف
 ملعلا درفملل لاثم وهو برك يدعم ىلع رصتقا لب يجزملا بكرملا يف ةدوصقملا ةركنلل

 فاكل امهتهباشمل بارعإلا امهلصأ نأ عم ةدوصقملا ةركنلاو ةفرعملا درفملا ينب امنإ : [هيبنت]
 لك راصف ىنعمو ًاظفل كاذ فاك هبشت فاكلا هذهو باطخلا ىنعم نمضتو فيرعتلاو دارفإلا يف كوعدأ

 نأ ملعيل ةكرحلا ىلع اينبو ديعب هبشل ضراع انهه ءانبلا ليطم لاق اذهلف « فرحلا هبشل اهباشم امهنم
 امهنيب قرفللو لصألا يف ًابرعم ناك ذإ تاكرحلا ىوقأب هل آراثيإ ةمض تناكو بارعإلا يف لصأ امهل
 : رعاشلا لوق وحن نيمومضم انوني نأ زاج امهنيونت ىلإ رطضا اذإو فاضملا ىدانملا نيبو

 السلا رطماي كيلع سيلو اهيلع رطم اي هللا مالس
 : رخآلا لوقك نيبوصنمو
 يسقاوألا كتقو دقلًايدع اي تلاقو يلإاهردص تبرض

 ةئبا ةمطاف ايو دعس نب ديز اي : وحن ملعل نيفاضم ةنبا وأ نباب ملعلا درفملا ىدانملا فصو اذإو

 ىدانملا دهاوش

 مالسلا رطص اي كيلع سيلو اهيلع رطم اي هللا مالس#
 . يراصنألا صوحألل تيبلا

 . باتكلا لوأ مسالا فيرعت دهاوش يف ىفوتسم هيلع مالكلا قبس دقو

 . مضلا ىلع ىنبي ملعلا درفملا نأ عم رعشلا ةرورضل آئونم هب ءاج ثيح [رطم اي] هلوق انه : هيف دهاشلا
 يقاوألا كتقو دقل ًايدع اي تلاقو اهردص | تبيرض س14

 . بيلك وخأ « ةعيبر نب لهلهملا هلثاق : تيبلا

 . باتكلا لوأ مسالا فيرعت دهاوش يف ىفوتسم هيلع مالكلا قبس دقو
 هنوك عم هبصن لب كلذب فتكي ملو ةرورضلل ًارارطضا رعاشلا هنون ثيح ايدع اي: هلوق انه هيف دهاشلا

 . ةدوصقملا ريغ ةركنلا وهو هلصاب نوئملا برعملا ىدانملا هب هباشي املع ادرفم
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 menue رس كل تاه ل و وب سب رو اول راقب للم فص رف eG ع مق او يور به ea د هي هم لاهم كه هع اه اهب اهي mova Ren يع هولا oT ف

 بجاو ورمع تنب دنه اي : وحلف برعلا روهمج دنع تنبب فصولل رثأ الو هحتفو همض زاج دمحم
 ملتممو مضلا بجاو هنإف 29: هللا لوسر ةمع ةيفص اي : وحن امهوحنو ةمعلاو معلاب فصولاك مضلا
 ميرك لجر اي زوجيو لبقأ آميرك الجر اي : وحن اهبصن ريتحلا درفمب ةدوصقملا ةركنلا تفصو اذإو حتفلا

 « ميظع لكل ىجري آميظع اي » : ثيدحلاك اهبصن نييرصبلا دنع بجو اههبش وأ ةلمجب تفصو اذإو

 : يريصوبألا لوق هنمو
 اس ةي وامة ا . ةا كلينك يرن بينك
 : رعاشلا لوقكو
 مالسلا هللا ةمحرو كيلع قرع تاذ نم ةلخن اي الأ

 ءام س اهتلواطامءامساي ءايسبنألا كيقر ىسلقرت فيك 66

 . ةيحتلا ىكزأو ةالصلا لضفأ هيلع ةيربلا ريع حدم يف ةيزمهلا هتديصق نم ٠ يريصوبلل : تيبلا

 عراضم لف | یقرت] لاحلا ىلع پسن لحم يف حيتفلا ىلع ينبع ماهفتسا مسا [فيک | 5 بارعأللا

 هيلإ فاض ريه فاخلاو هي راسجملا ىلع تلوسه راسم [ىفدإ رعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمصضب عوف رع

 لواط ٠ ةا ام |اهتلواط ام ءادنلا ءا بوصلم دانم اس ع انت فرح اي | ءامس اي ىقرت لعاف [ءايبنألا |

 . ءامسل ةف بقت لم ن0 ةلمجلاو لعاف [ءامس] 3 ل ہم ءاهلا . ثيئاتلل ءاتلاو سام لعف

 : هلوق هيف دهاشلا

 [ءاسمس اهتلواطام ءاسسايإ

 ٠ ملا ب بدلا اهف يئاساللا زوعو . نويرستيلا اهيسنن بج هاف ةليحس ةدوصقملا ةركنلا تفصو ثيح

 5 أدب د با را احر امو انه امك ME ا اهبلإ هشيحلا نم دئامأا نان اذإ بفبيعتلا بوجوب لائف ءارفلا لصفو

 . آديز تبرض لجر ابذ باطخ ريمض ناك اذإ مضلا يأ عفرلاو
 مالسلا هللا ةمحرو كيلسع قرع تاذ نم ةلخن اي الاس

 . صوحألا هلئاق . رفاولا نم تيلا

 : هلوغ يف ةحرسلاب رحآلا اه د امك ةأرملا نع ةيانك' ةلخت : ةغللا
 |كلام ةحرس نإ هللا ىبأإ

 . هيناكسلا حسلا تقاوم دحأ « زاححلاب عضوم قرع تاذ

 ٠ ةلحتلاب كاع ىشيملاو قرع تان يملا ناحملا ىف ةدوج ملا ةأرملا اهتيأ : لوقي : ىينعملا
 1 هللا مصر و كيلع مالسلا

 ىلعت هنا هحسلاب ب وف بفايسملاب هم یدانم | ةلخن | ءان فرح اب | حاتمتسا ةادأ (الأز : بارعإلا

 [ققرع تاذ نمإ فرس تاد اهن ایا و ىنعملا مامت هيلع ىاعتملا فصولا وهو ةأنعم مامت نم ءيش هاب
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 ريغ ال ةبوصنم ةيقابلا ةثالثلاو

 لاقو . نييرصيلا يار وه امك فرظلاب ةفوصوم ةدوصقم ةركن اهنأل اهبصن بجاو ةلخنف

 هبشملاو فاضملا يهو [ةيقابلا ةثالثلاو] فرظلاب اهفصو زاج اذلو ةدوصقم ريغ ةركن اهنإ نويفوكلا

 هبشلا يف ةفرعملا درفملا نع اهروصقل [ريغ ال] ًاظفل [ةبوصنم] ةدوصقملا ريغلا ةركنلاو فاضملاب

 . ةيمسإلا فاكلاب

 لاق زئاج كلذ ريغ ال يأ دعبو لبقب هل اهيبشت مضلا ىلع ءانبلاب ريغ ال فنصملا لوق : [هيبنت]

 تارابع يف عقي ام امأو 3 سيل دعب الإ ريغ هيلإ فيضأ ام فذح زوجي الو : روذشلا حرش يف ماشه نبا

 طرش نع آوهس كلذ اولاق وأ سيل ىلع ال اوساق مهنأ امإف برعلا هب ملكتت ملف ريغ ال مهلوق نم ءاملعلا

 مالك نمف ء ةمئآلا نم دحاو ريغ كلذ هيلع دقتناو نحل ريغ ال مهلوق ينغملا يف لاقو . ةلاسملا

 ةيفاكلا يف ركذي مل لب ًاضيأ ال دعب اهعوقو ركذ دق بجاحلا نبا اذهف هلاق ام ىلع رمألا سيل مهضعب

 لاق . مهريغو يرشخمزلاو .نايح وبأو يفاريسلاو جارسلا نبا ًاضيأ ال دعب اهعوقو ركذ دقو « هاوس

 اهعوقو هيف درو اممو امهدعب اهلامعتسا ةرثكل سيلو ةئربتلا ال عم الإ فاضملا اهنم فذحي ال يضرلا

 : هلوق ال دعب

 لأست ريغ ال تفلسأ لمع نعل انيروف دمتعا وجنت هب ًاباوج

 فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم قرع « فاضم تاذو « نمب رورجم تاذو ءرج فرح [نم]

 « ةفطاع واولا [هّللا ةمحرو] مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج [كيلع] ةلخنل ةفص بصن لحم يف

 ينج نبا دنع هعم لوعفم هللا ةمحرو ةيعملل واولا وأ « ةرورضلل هيلع مدقو مالسلا ىلج فوطعم هلا ةمحر

 . رخؤم أدتبم [مالسلاو]

 : هلوق هيف دهاشلا

 [قرع تاذ نم ةلخن اي

 ةدوصقم ريغ ةركن اهنإ نويفوكلا لاقو « ةفوصوم ةدوصقم ةركن اهنأل ةلخن بصن نويرصبلا بجوأ ثيح

 . فرظلاب اهفصو زاج اذلو

 وأو اولاب [هللا همحرو] هلوق وهو هيلع فوطعملا ميدقت زاوج وهو عماوللا رردلا يف امك ناث دهاش هيفو

 . 200فرصتب ها . ينج نيا دنع ةيعملا لوق ىلع ةبحاصم ىلع هعم لوعفملا ميدقت زاوج

 لئست ريغال تفلسأ لمع نعل ائنبروف دمتعا وجنت هب ًاباوج اا

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 .؟8ط/٠١9 ص / ۱ ج (۱)
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 . .. هللا دبع اي : وحن فاضملاو يديب ذخ اجر اي : ىمعألا لوقك ةدوصقملا ريغ ةركنلا : يهو

 الجر اي] كالهلا فاخي يذلا قيرغلا هلثمو [ىمعألا لوقك ةدوصقملا ريغ ةركنلا يهو] ىهتنا

 هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو ةدوصقم ريغ ةركن ىدانم الجر ءادن فرح اي هبارعإو [يديب دخ
 هرج ةمالعو رورجمو راج يديب تنأهريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع يئبم رمأ لعف ذح
 الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك

 ىمستو فاضملل ةفرعم ةفاضإلا تناك ءاوس [فاضملاو] هيلإ فاضم ءايلاو فاضم وهو هلبق ام رسك

 ظفلو هرشأ حتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم دبع ءادن فرح اي هبارعإو [هّللا دبع اي : وحن] ةضحم
 نسح اي : وحن ةضحم ريغ ىمستو هل ةفرعم ريغ مأ بدأت ءاهلا رسك هرج ةمالعو هيلإ فاضم ةلالجلا

 [وجلت | يتالا [وجنت ] هلوقب قلعتم رورجمو راج [هب | يتالا [دمتعا] هلوقل لوعفم [اباوج] : بارعإلا
 اباوجل ةفص ةليمجلاو تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو « لقثلل واولا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف

 هب بر « رجو مسق فرح واولاو ءافلا (انبروف] تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف [دمتعا]

 و يف ةعقاو ماللا | نعل | هيلإ فاضم ملكتملا ريمض انو فاضم بر ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 a سام لعف فلسأ [تفلسأ | هرحنا يف ةرهاظ ةرسك هرج ةمالعو نعب رورجم [لمع] رج فرح

 اهمسا ريغ . ريخسلا بستتو مسالا عفرث سيل لمع ةلماع ةيفان ال [ريغ ال] لمعل ةفص رج لحم يف ةلمجلاو

 هريدقت ًابوجو هيف رتنسم لعافلا بئانو لوهجسلل ينبم عراضم لعف [لثست] عفر لحم يف مضلا ىلع اهعم ينبم

 . [ال] ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو تنأ
 حراشلا لاق . اهيلإ فاضملا فذح زاجف ريش ىلع ةئربتلا [ال] تلحد ثيح [ريغ الإ : هلوق هيف دهاشلا

 اهعوقو درو اممو امهدعب امهلامعتسا ةرثخل | سيل ]و ةثرتلا [ال] عم الإ فاضملا اهتم فذحي ال يضرلا نع الان

 . خلا . . وجنت ًاباوج : هلوق ال دعب

 ()ينومشألا يف« . ر ال مهلوق يف ءاهقفلا نحل نم لوق در ىلع هب دهشتسا مماوللا رردلا يف لاف

 : لاقب "لف . .احجلا لافلأ نم ريغ ال دعب فذحلا زوجي ال ةريثث ةفئاط لاق يناثلا هيبنتلا يف ةفاضإلا باب يف

 ريغ ال نال ديج بخ نحل ريغ ال دعب مهلوقو :سوماقلا يف لاق  نوجوجحم مهو « ريغ ال ةرشع تضرف
 . تلا اءاهن ليهتستلا حرش نم ممسلا باب ىف كلام نبا جقحا دقو . [خلا . . ًاباوج] رعاشلا لوق يف عومسم

 . ها

 )١( ص / ۲ ج ينومشألا عم نابصلا ةيشاح رظنأ ۲٣۷ ,
 )۲ )۲ج / ص۱١۱ .
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 باب يف مدقت دقو ءدابعلاب أبحر ايو ًالبج ًاعلاط ابو ههجو ًانسح اي :وحن فاضملاب هبشملاو
 (لصف) . ملعأ هللاو بابلا اذه يف درفملاب دارملا نايبو فاضلاب هبشملا نايب سنجلا يفنل يتلا ال
 ءازتجالاو .ءايلا فذح اهدحأ :تاغل تس هيف زاج ما ءاي ىلإ ًافاضم ىدانملا ناك اذإو
 a EOE a دابع اي :وحن ةرسكلاب

 اموهف هيلإ فاضملا ىلإ فاضملا فقوتك هدعب ام ىلع هانعم مهف فقوت يف [فاضملاب هبشملاو] هجولا

 اتسح ءادن فرح اي هبارعإو [ههجو ًانسح اي : وحن] هب ًاعوفرم ناك ءاوس هانعم مامت نم ءيش هب لصتا
 عفرت لعفلا لمع لمعت لعافلا مساب ةهبشم ةفص نسحو هرخخآ حتف هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش ىدانم

 لحم: يق لصتمر يعض ءاهلاو قاض وعو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف هجو لوعفملا بصنتو لعافلا
 ىدانم ًاعلاط ءادن فرح اي هبارعإو [البج ًاعلاط ايو] ًاديز ًابراض اي : وحن هب ًابوصنموا « ةفاضإلاب رج

 وأ « هب لوعفم البج آزاوج هيف رتتسم هلعافو لعاف مسا علاطو هرخآ حتف هبصن ةمالعو فاضملاب هيبش

 فاضملاب هيبش ىدانم آميحر ءادن فرح اي هبارعإو [دابعلاب آميحر اي]وحن كلذ [و] هب ًاقلعتم ًارورجم
 ()ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لعافلا مساب ةهبشم ةفص ًآميحرو هرخآ حتف هبصن ةمالعو
 متي ال ام هنأ وهو [فاضملاب هبشملا نايب سنجلا يفنل يتلا ال باب يف مّدقت دقو] ًاميحرب قلعتم دابعلاب

 ًافاضم سيل ام هنأو [بابلا اذه يف درفملاب دارملا نايب] ًاضيأ مدقت [و] هيلإ رخآ ءيش مامضناب الإ هانعم

 هّللاو] مدقت امك عومجملاو ىنثملاو يدانسإلاو يجزملا بكرملا هيف لخديف فاضملاب ًاهيبش الو

 . روصقلاب فارتعالاب هراعشإل بدألا لامك نم هيف امل نسح وهو خسن يف هتيأر اذك [ملعأ

 زوجي ةسمخلا عاونألا هذه نم دحاو لك نأ عم مخرملا ىدانملا فنصملا ركذي مل : [هيبثت]

 اي ناورم يفو حاص اي بحاص يفو شئاع اي :ةشئاع يف كلوق وحن افيفخت هرخآ فذح يأ هميخرت
 ىلعو رظتني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلع ينبم محرم ىدانم شئاع ءادن فرح اي هبارعإ يف لوقتو « ورم
 رسكلا ىلعو رظتني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلع ينبم محرم ىدانم حاص اي يفو رظتني نم ةغل ىلع حتفلا
 رظتني نم ةخل ىلع حتفلا ىلعو رظتني ال نم ةغل ىلع مضلا ىلع ينبم ورم اي لوقتو رظتني نم ةغل ىلع
 , اذكهو

 حيحصلا [ىدانملا ناك اذإو] ملكتملا ءايل فاضملا ىدانملا ماكحأ نم ءيش ركذ يف [لصف]
 عبتتست كلذ ةرثكو هلامعتسا ةرثكل [تاغل تس هيف زاج] ةضحم ةفاضإ [ملكتملا ءاي ىلإ ًافاضم] رخآلا

 ءايلا تابثإ ناتخل الإ هيف سيلف يبراض ايو يمركم اي : وحن ةضحم ريغ هتفاضإ تناك نإف فيفختلا هيف
 : وحن] اهيلع ةلادلا [ةرسكلاب] ءافتكالا يأ : ّدملاب [ءازتجالاو ءايلا فذح اهدحأ] ةنكاس وأ ةحوتفم
 لبق ام ىلع ةردقمةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو فاضم ىدانم دابع ءادن فرح اي هبارعإو [دابع اي

 )١( هححصم ها يحالطصالا ريغ ىنعم اهنم ديري نأ الإ مهّللا دئاز ةلمج هلوق لعل .
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 ةحوتفم ءايلا تابثإ :ةثلاثلا يدابع اي :وحن ةنكاسلا ءايلا تابثإ : ةيناثلا رثكألا يهو موق ايو
 :وحن افلأ ءايلا بلقو ةحتف ةرسكلا بلق :ةعبارلا ,4اوفرسأ نيذلا يدابعاب) :وحن

 فذح :ةسداسلا .مالغ اي :وحن ةحتفلاب ءازتجالاو فلألا فذح :ةسماخلا ,هًاترسح ايل

 ءىرقو ميملا مضب ب يلمفتال م ا : : مهضعب لوقك ًاروسكم ناك يذلا فرحلا مضو فلألا

 تاغللا هذه عم هيف زاج أ 7 اب ءايلا ىلإ فاضملا ىدانملا ناك نإف ةفيعض يهو (نجسلا بره

 اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ءايلا
 [رثكألا] ةخللا هذه يأ [يهو] ميملا رسكب [موق اي] هلثم [و] هبلإ فاضم ةفوذحملا ءايلاو فاضم وهو

 اي هبارعإو [يدابع اي : وحن ةئكاس ءايلا تايثإ] يهو ةيناثلا ةغللا اهيليو مهدنع حصفألاو مهمالك يف
 لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم يدابع ءادن فرح

 ءايلا تابثإ] يهو [ةثلاثلا] ةغللا اهيليو هيلإ فاضم سفنلا ءايو فاضم وهو ةبسالملا ةكرحب لحملا
 : وحن يف فاكلاك ةكرح ىلع ىنبي نأ بجيف دحاو فرح ىلع مسا اهنأل لصألا ىلع [ةحوتفم

 تكسلا ءاهب اهيلع فقوي ءايلا هذهو فيفختلل وه امنإ اهلبق يتلا ةغللا يف نوكسلاو ههبشا امو كبرض

 ىدانم يدابع ءادن فرح اي هبارعإو [«اوفرسأ نيذلا يدابع ايه : وحن هيدابع اي لاقيف ع ةحتفلل اظفح
 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو فاضم

 يف اهيليو لوصوملا ةلص اوفرسا ةلمجو ةفص بصن لحم يف لوصوم مسا نيذلا هيلإ فاضم ءايلاو
 اي ؛ وحن] ةفخلل [افلأ ايلا بلقو ةحتف] اهيلت يتلا [ةرسكلا بلق] يهو [ةعبارلا] ةغللا ةحاصفلا
 الأ ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو ىداثمل اترسحو ءادن فرح اي هبارعإو [اثرسح
 ىنعمو : هيوبيس لاق . تاف ام ىلع نزحلاو مامتغالا ةرسحلاو . ركذ ام هب لعفف ىترسح اي هلصأ نأل
 يأ : را هيف ام تطرف ام ىلع: ةيآلا يف هلوقو 2 يرضحاف كنور اذه ليولاو وجا ءادن

 تسلا تاغللا نم ةسماخلا ةغللا يأ [ةسماخلا] هرمأو هقحو هتعاط يأ : هللا بنج يف يطيرفت ىلع

 [مالغ اي : وحن] ذاش فيعض هنكل ًآدراو ناك نإو كلذو هيلع ةلادلا [ةحتفلاب ءازتجالاو فلألا دعا

 ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم مالغ ءادن رحاب هبارعإو . ميملا حتفب

 اهتينب ةفاضإلا نع ءافتكا ءايلاو يأ [فلألا فذح ةسداسلا] ةحتفلاب اهنع ًازتجم ةفوذحم ًافلأ ةبلقنملا

 رك تليجف ا ىدانملا هباش فلألا اوفذح امل مهنأل [اروسكم ناك يذلا فرحلا مضو]

 جراخ يأ [«ىرقو] سنوي هاكح [ميملا مضب يلعفت ال مأ اي] برعلا يأ [ مهضعب لوقك] هتكر حك

 بر هبارعإو ءابلا مضب [نجسلا بر] «قحلاب مكحا بر لقإ» ةرشعلا نم رفعجوبأ اهب أرق دقو عبسلا
 ءايلأ لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن او توضنم وهو ءادتلا فرح هنم فذح .فاضم ىدانم

 لب [ةفيعض] ةغللا هذه يأ [يهو] يلإ بحأ هربخو ًادتبم نجسلا ةمض اهلبق ام بلقنملا ةفوذحملا
 تسلا [تاغللا هذه عم هيف زاج ام وأ آبأ ءايلا ىلإ فاضملا ىدانملا ناك نإف] تسلا تاغللا فعضأ
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 ةعبسلا أرق ابو تمأ ايو تبأ اي :وحن ةروسكم ءات ءايلا لادبإ :اهادحإ .رخأ تاغل عبرأ

 ءاتلا نيب عمجلا :ةثلاثلا .رماع نبا أرق اهبو ءاتلا حتف :ةيناثلا .تبأ اي يف رماع نبا ريغ

 ااا AER SAS ee .ًاذاش ءىرق امو فلألاو

 ىدانملا اهيلإ فاضملا [ءايلا لادبإ] عبرألا يأ [اهادحإ] تاغل رشع كلذ ةلمجو [ رخأ تاغل عبرأ]

 هقحتسي ناك يذلا رسكلا نم ضوع رسكلا نأل مهمالك يف رثكألا وهو [ةروسكم] ثينأتلل ةديفم [ءات]

 : وحن] ًاحوتفم الإ ءاتلا لبق ام نوكي ال ذإ ثينأتلا ءات تءاج نيح لازو ءايلا ةبسانمل ملكتملا ءاي لبق ام

 لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو فاضم ىدانم تبأ ءادن فرح اي هبارعإو [تبأ اي

 يأ [اهبو] يمأ يأ ءاتلا رسكو ميملا ديدشتو ةزمهلا مسغب [تمأ اي] هلثم [و] ةروسكم ءات ةبلقنملا ءايلا

 [ةيناثلا] نآرقلا يف تعقو ثيح [تبا اي يف] ةعبسلا ءارقلا دحأ [رماع نبا ريغ ةعبسلا أرق] ةغللا هذهب

 اهلصا ةكرحب اهكيرحتف ةحتفلا اهتكرح ءاي نم لدب ءاتلا نأل سيقألا وهو [ءاتلا حتف] عبرألا تاغللا نم

 ةحتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم تبأ ءادن فرح اي هبارعإو [رماع نبا أرق اهبو] سايقلا يف لصألا وه

 لاقيف [فلألاو ءاتلا نيب عمجلا] تاغللا عبرألا نم [ةثلاثلا] ةحوتفم ءات ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم

 هيلعو « عبسلا تاءارقلا جراح يأ [ًاذاش ءىرق اهبو] نيضوعلا نيب ًاعمج فلألاو ءاتلاب اتمأ ايو اتبأ اي

 : رعاشلا لوق
 اكاسع وأ كلع اتبأ اي

 ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا دهاوش

 اكاسع وأ كلع اتبأ اي۸

 : هردصو . جاجعلا نب ةبؤر هلئاق . زجرلا نم تيبلا

 كانا ىلا دق يتنب لوقت

 ءانألاو كؤانأ هلصأ نونلا فيفختو ةزمهلا حتفب كانأ « ناحأ ىنأ ينأي ىن « كليحر تقو ناح ىنأ : ةغللا

 .'روكذملا لعفلا نم مسا لاعف نزو ىلع

 . ًاقزر دجت كلع كرفس نمز ءاج دق تلاق اهنأ : ىنعملا

اي لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم هلعاف [يتتب] عراضم لعف [لوقت] : بارعإلا
 )ل ءايلا نأل ملكتملا ء
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 [كانآ] ضام لعف [ىنأ] قيقحت فرح [دق] هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم تنبو « اهلبق ام رسك الإ اهبماني
. 

 = اتبأ « ءادن فرح ای [اتبأ اي] . لوقلا لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو « هيلإ فاضم ريمض فاكلاو لعاف انأ

 ۲٣۲ ص / ٤ ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا دومحم ىنيعلا )0(
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 O O ءءايلاب ىتبأ اي : ةعبارلا

 ًافلأ ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم اتبأ ءادن فرح اي هبارعإو
 ةيتحتلا [ءايلاب] يتمأ ايو [يتبأ اي ةعبارلا] هاتمأ لاقيف تكسلا ءاهب ءيج كلذ ىلع فقو اذإو ءات اهلبق

 ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم ىتبأ ءادن فرح اي هبارعإو . ةيقوف ةانثم اهلبق

 هيلإ فاضم ءايلاو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم
 ناداكي ال امهو ضّوعملاو ضوعلا نيب عمجلا نم اهيف امل اهرخأ اذلو ةمدقتملا تاغللا فعضأ يهو

 : رعاشلا لوق امأو « ءايلا وه يذلا هنع ضّوعملا ةروص باهذل هذه نم لهسأ ىلوآلاو ناعمتجي
 اشياع تمدام شيعلا يف لمأانل امنإفانيف تلز ال يتبأ ايأ

 بصنو جرت فرح لع [كلع] « ءات اهلبق آفلأ ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم فاضم ىدانم
 هيف [كاسع وأ] اذه كرفس يف ًاقزر دجت كلعل هريدقت فوذحم اهربخو اهمسا [فاكلا] ربخلا عفرتو مسالا بصنت

 اذإ ليق نإف « لعل ةلزنم اهل اليزنت ياسع لاقل الإو ةرورجم ال ةبوصنم فاكلا نأ هيوبيس بهذمف « ةثالث لاوقأ

 ةدمع سيلو فوذحم اهعوفرم نإ ليق عوفرم نودي نوكي ال بوصنملا نأل اعوفرم تضتقا لعل ةلزنمب تناك
 اهتاوخأو لعل عوفرم فذحي نأ زاج امك اهعوفرم فذحي نآ زاج لعلب تهبش اهنأل هفذح عنتمي ىتح لعافلاك

 لوعفم فاكلا نأ دربملا بهذمو . هيف رجح ال تآدتبملا رابخأ فذحو ربخلاو ًادتيملا اهيلومعم ىف لصألا نأل

 راعتسم اهدعب لصتملا ريمضلا نأ وهو شفخألا بهذمو . رشلاو ريخلا كاسع : لا هناك رض لفافلاو مدقم

 . "ها . رورجملا وا بوصنملا رمضملا ظفلب ناك نإو ءادتيالاب عفر هعضوم ناب مكحيف عفرلل

 ضوعلا نيب ب عمج دقف ملكتملا ءاي نع ًاضوع ءاتلاو فلألا ىتأ ثيح [اتبأ اي] : هلوق هيف دهاشلا

 . ضوعملاو
 لوخد : يناثلاو . ليلق وهو ىسع دعب لصتملا بوصنملا رمضملا عوقو : لوألا نارحخآ نادهاش هيفو

 . 22فرصتب ها . كاسع يف منرتلا نيونت

 اشياع تمدام شيعلا يف لما انل امنإفانيف تلز ال يتباايا-4

 . هلئاق ىلع رثعأ ملو ليوطلا نم تيبلا
 ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم فاضم ىدانم يتبأ . ءادن فرح ايأ [يتبأ ايأ] : بارعإلا

 رورجمو راج [انيف] « اهمسا ءاتلاو ضام لعف لاز [تلز] « ةيفان ال [تلز الز ٠ ءات اهلبق ًافلأ ةباقنملا ملكتملا

 = راج [انل] . ةفاك [ام] اهلمع لطب بصنو ديكوت فرح نإ امنإ ةيليلعت ءافلا [امنإف] « اهربخ فوذحمب قلعتم

 . ۲ط / ۱۳۹-۱۳۷ ص لصفملا تايبأ حرش لضفم : سارق يبأ نيدلا ردب دمحم (۱)
 . 158 ص / ۳ ج نابصلا ةيشاح شماهب ينومشألا ىلع ينيعلا دهاوش رظنأ (1)
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 ءايلا تابثإ الإ هيف زج مل يمالغ مالغ اي لثم ءايلا ىلإ فاضم ىلإ ًافاضم ىدانملا ناك اذإو

 عم ءايلا فلاح :تاغل عبرأ هيف زوجيف مأ نبا وأ مع نبا ناك اذإ الإ ةنكاس وأ ةحوتفم

 لوقك ءايلا تاثإو «مأ نبا اي : ىلاعت هلوق ف ةعبسلا ف ءىرق او اهحتفو ميلا رسك

 :رعاشلا

 . نييفوكلا نم ريثكل ًافالخ ةرورض وهف

 ينءاج زوجي الو ؛ةصاخ ءادنلا يف الإ ملكتملا ءاي نع ثينأتلا ءات ضيوعت زوجي ال : [هيبنت] 7

 مالغ اي لثم] ملكتملا ىلع ةلادلا [ءايلا ىلإ فاضم ىلإ ًافاضم ىدانملا ناك اذإو] تبأ تيأر الو تبأ
 [تاك اذإ الإ] ىدانملا نع اهدعبل اهفذح زوجي الو [ةنكاس وأ ة ةحوتفم ءايلا تابثإ الإ هيف زجي مل يمالغ

 امهلامعتسا ةرثكل كلذو [تاغل عبرأ امهيف زوجيف] مأ ةنباوأ مع ةئباوأ [مأ نبا وأ مع نبا] ىدانملا يأ

 رسك عم] اهيلع ةلادلا ةرسكلاب ءافتكا [ءايلا فذح] عبرألا تاغللا ىدحإ . فيفختلاب اًصخف ءادنلا يف

 هبارعإو . ناتفاضإ امه لب كلذ يف بيكرت الو امهيف ميملا رسكب مأ نبا ايو مع نبا اي كلوقك [ميملا

 هرج ةمالعو هيلإ فاضم مأو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم نبا ءادن فرح اي لكنيح

 لب ميملا رسك عم ال ءايلا فذحاهيناث [و] ةرسكلاب اهنع إزتجملا ةفوذحملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك

 فلألا تفذحو افلأ ءايلا تبلقف يمع نباو يمأ نبا لصألا نأ امهدحأ : نالوق هيفو [اهحتف] عم

 ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك امهيف رجلا ةمالع معو مأف اذه ىلعو اهيلع ًاليلد ةحتفلا تيقبأو

 لوق لوألاو حتفلا ىلع ينبو ًابكرم ًادحاو آمسا العج امهنأ يناثلاو . ةحتفلاب اهنع ًازتجم ةفوذحم الأ

 نييرصبلاو هيوبيس بهذم وه ليق يناثلاو « شفخألا نع يكحو « ةديبع يبأو ءارقلاو ٍيئاسكلا

 نبا اي» لاق [ىلاعت لوق يف] ناتحيصف ناتغللاف يأ [ةعبسلا يف ءىرق] نيلروكذملا نيتغللا يأ [امهبو]

 د1 اع نوقابلا ًارقو فلخو يئاسكلاو ة ن ركبوبأو رماع نبا رسكلاب ًأرقف « يتيحلب ذخأت ال «مأ

 تبثت برعلا داكت ال لب نييلوألا نيتغللا نم ًالامعتسا لقأ اهدعب يتلاو ةغللا هذهو [ءايلا تابثإ] اهثلاث

 : رعاشلا لوقك] ةرورضلا يف الإ امهيف فلألا الو ءايلا

 ام [تمد ام] لمأل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج [شيعلا يف] رخؤم ادتبم [لمأ] مدقم ربخ رورجمو

صمب لوؤم هيلع تلخد امو اهربخ [ًاشياع] اهمسا ءاتلاو صقان ضام لعف ماد ةيفرظ ةيردصم
 بصن لحم يف رد

 . ًاشياع كماود هدم لاح ريدقتلاو لاح

ايو ءاتلا امهو ضوعملاو ضوعلا نيب عمج ثيح [يتبأ ايأ] : هلوق هيف دهاشلا
 ضوع ءاتلا نأل ملكتملا ء

ا نكلو ناعمتجي ناداكي ال امهنأ عم ملكتملا ءاي نع
 5 ةرورضلل امهتبثأ رعاشل
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 ديدش رهدل ينتفلخ تنأ يسفن قيفش ايو يمأ نبا اب

 : هلوقك ًافلأ ءايلا بلقو

 [ديدش رهدل ينتفلخ تنأ يسفنت قيقش ايو يمأنبااي

 : ةغللا . هاخأ اهب يثري فيفخلا نم ةديصق نم رذنملا نب ةلمرح همساو « يئاطلا ديز وبأ هلاق

 ينتيلخ ىوريو « كتوم دعب ةفيلخ ينتلعج يأ : ينتفلتو , قيقش ريغصت : يناونشلا لاق . قيقش
 نبا ءادن فرح اي بارعإلا . ةدشلا نيب ديدشلاو ء نامزلا : حاحصلا يف لاق رهدلاو « ينتملسأ يأ

 ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو هيلإ فاضم يمأو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو فاضم ىدانم

 ىلإ فاضم ىدانم قيقشو هيلإ فاضم سفنلا ءايو فاضم وهو لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق

 يل تنك دقو يدحو هدباكأ ديدش رهدل ينتفلخ يسفن اخأ ايو يمأ نبا اي ىنعملاو . رهاظ هيقابو سفن

 يمأ يف ءايلا تابثإ يف دهاشلاو . كتوم ينفلتأو كدقف ينشحوأف هيلإ دنتسا ًانكرو هيلع آريهظ

 امهيف لامعتسالا ةرثكل مع نبا ايو مأ نبا اي يف الإ ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا يف ءايلا تابثإ لصألاو

 : هلوقك ًافلأ ءايلا بلق] اهعبار [و] ةرورضلل كلذو

 دسيدش رهدل ينتفلخ تنأ يسفن قيقشايو يمأ نبا اي

 وهو . هاحأ اهب يثري ةديصق نم . رذنملا نب ةلمرح همساو يئاطلا ديز وبأ هلئاق , فيفخلا نم : تيبلا
 . حراشلا هيلع ملكت دقو نتاملا دهاوش نم

 « ينتملسأ يأ ينتيلخ ىوريو كتوم دعب ةفيلخ ينتلعج يأ ينتفلخ « قيقش ريغصت قيقش : ةغللا
 . ةلشلا نيب ديدشلاو نامزلا رهدلاو

 انكرو هيلع ًاريهظ يل تنك دقو يدحو هدباكأ ديدش رهدل ينتفلخ يسفن اخأ ايو يمأ نبا اي : ىنعملا

 . كتوم ينفلتأو كدقف ينشحوأف هيلإ دنتسأ

 مأو 2 فاضم نباو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم نيا < ءاذت فرح اي [يمأ نيا ايز : بارعإلا

 [ايو] « هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم ماو « ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقملا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم
 هيلإ فاضم [يسفن ]و فاضم قيقشو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم [قيقش] ءادن فرح اي ةفطاع واولا

 [ينتفلخ] باطخ فرح ءاتلاو أدتبم لصفنم ريمض تنأ نم نأ [تنأ] هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم سفنو

 ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو هلوعفم ملكتملا ءايو ةياقولل نونلاو هلعاف بطاخملا ريمض ءاتلاو ضام لعف فلخ

 . رهدل تعن [ديدش] فلخب قلعتم رورجمو راج [رهدل] ادتبملا

 ءاي ىلإ فاضملا يف ءايلا تابثإ لصألاو يما يف د ءايلا تبثأ ثيح [يمأ نبا اي] : هلوق هيف دهاشلا

 . ةرورضلل كلذو امهيف لامعتسالا ةرثكل يمع نبا ايو يمأ نبا ءاي يف الإ ملكتملا
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 يعجضم ًاموي كنع ولخي سيلف يعجهاو يمولت ال مع ةنبا اي

 [يعجضم ًاموي كنع ولخي سيلف يصعجهاو يمولت الامع ةنبااي

 : اهلوأ ةرجرم ةديصق نم ةمادق نب. لضفلا همساو 3 يلجعلا مجنلا وبأ هلاق

 علصألا سأرك يسأر تأر نأ نم عتصأ مل هلك ابنذ يلع يعدت رايخلا مأ تحبصأ دق

 : هدعبو « تيبلا اذه ركذ ىلإ ىهتنا ىتح هرعش يف ىضمو

 عجشألا باضخ ىمني امك ىمناو

 ۰ ىوريو

 ج ج ج ج < ا ا ےک کے

 يعجضم ًاموي كنع ولخي سيلف يعجهاو يمولت الامع ةنبا اي ١-

 عنصأ مل هلك ًابنذ يلع يعدت رايخلا مأ تحبصأ دق

 علصألا سأرك يسأر تأر نأ نم

 ةديصق نم ةمادق نب لضفلا همساو يلجعلا وبأ هلاق : حراشلا لاق . نتاملا دهاوش نم لوألا تيبلا

 : اهلوأ ةزجرم
 عنصأ مل هلك ابنذ يلع يعدت رايخلا مآ تحبصأ دق

 ل

 . يعمسم باجح مويلا قرخي ال : ىوريو

 محه نم روأ يعجهاو , هلذع اذإ همولي همال ردصم موللا ,فقولل ءاه بلقتو ثينأتلل هؤات ةئبا : ةغللا

ا همزالي مونلا نإف توكسلا وهو همزال انه دارملا لعلو ليللا مونب صاخ وهف ليللاب مان ىنعمب ًاعوجه
 توكسل

 « هرعش باهذ وهو هسار علص ىلع هايإ اهمول نع رايخلا مأ هتأرما يهو همع ةنبا يهن هدوصقم نأل كلذو

 . سوماقلا يف هلاق عاجطضإلا عضوم عجضملاو

إ لاحلاو ةخوخيشلاو ربكلا وهو ابنذ يلع يعدت تحبصأ هذه يتجوز نإ : لوقي رعاشلا نأ : ىنعملا
 ين

اذه ىلع ينيمولت ال : اهل لوقي هنأك هعلص ىلع مول نع بنذلا كلذ نم ًآئيش عنصأ مل
 باشل علصأ ملول ينإف 

 . ةهاركلا يف علصلا نم بيرق ءاسنلا دنع بيشلاو يسأر

لعف [حبصأ] قيقحت فرح [دق]ة ةديصقلا علطم بيترت ىلع : بارعإلا
 مأ ١ ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام 

 ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف [يعدت] ؛ هيلإ فاضم رايخلاو فاضم مآ ۰ ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهمسا

 أ ازاوج هيف رتتسم هلعافو لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ١
 ٠ حبصأ ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو يه هريدقت
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aNىلي رمل مين هيام مدعم قاع م ياعمر هيام هاف هير اهاو او راهم ماه فقام و هقاقيام م ماوفق هدم هان دوف و وام هم عم  

 ةيلصأ ءات يهف تحأو تنب يف ةفرطتملا ءاتلا امأو فقولل ءاه بلقتو ثينأتلل هؤات ةنبا : ةغللا

 يف ميملاك ًاحوتفم اهلبق ام نوكي ثينأتلا ءات نأل ةقيقحلا ىلع ثينأتلل تسيلو فقولاو لصولا يف تبثت

 همولي همال ردصم موللاو « يريرحلا هلاق ةانقو ةاطق يف فلألاك آفلأ نوكت نأ الإ ةرجش يف ءارلاو ةمطاف

 انه دارملا لعلو ليللا مونب صاخوهف ليللاب مان ىنعمب اعوجه عجهي عجه نم رمأ يعجهاو «هلذع اذإ
 رايخلا ما هتارما يهو همع ةنبا يهن هدوصقم نأل كلذو توكسلا همزالي مونلا نإف توكسلا وهو همزال

 سوماقلا يف هلاق عاجطضالا عضوم عجضملاو « هرعش باهذ وهو هسأر علص ىلع هايإ اهمول نع
 وهو هيلإ فاضم امعو فاضم وهو هرخآ حتف هبصن ةم' اعو فاضم ىدانم ةنبا ءادن فرح اي بارعإلا

 فاضم الأ ةبلقنملا ءأيلاو فاضم وهو ًافلأ ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو رورجم
 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف يمولت ةيهان ال هيلإ

 ىلع ينبم رمأ لعف يعجها فطع فرحواولاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو
 ضام لعف سيل ةيليلعت .ءافلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةبطاخملا ةثنؤملا ءايو نونلا فذح

 هب لوعفم بصنلاف عفرلاو' بصنلاب ىوري [لك] يعدتل هب لوعفم ًابنذ « يعدتب قلعتم رورجمو راج [يلع]

 مزجو يفن فرح مل [عنصأ مل] هيلإ فاضم ءاهلاو فاضم لكو عنصأ مل ةلمج هربخ ًادتبم عفرلاو يتآلا عنصأل

 كرحو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف عنصا بلقو
 ضام لعف ىأر [تأر] ةيردصم [نأ] رج فرح [نم] لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ةيفاقلا ةبسانمل ة ةرسكلاب

 نم ريدقتلاو نمب رورجم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو

 رورجمو راج [علصألا سأرك] هيلإ فاضم ملكتملا ءايو فاضم سأرو تأرل هب لوعفم [سأر] يسأر اهتيؤر

 ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم ةنبا ءادن فرح اي خلا [. . امع ةئبا اي] : هلوقو لاح ةلمجلاو هيلإ فاضمو

 ءايلاو فاضم وهو آفلأ ةبلقنملا ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم امعو فاضم وهو ةرهاظلا
 ءايو نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف [يمولت] ةيهان [ال] هيلإ فاضم املأ ةبلقنملا
 ةثئؤملا ءايو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف يعجها فطع فرح و اولا [يعجهاو] لعاف لصتم ريمض ةثنؤملا
 [ولخي] وه هريدقت فوذحم نأشلا ريمض اهمساو صقان ضام لعف سيل ةيليلعت ءافلا [سيلف] لعاق ةبطاخملا
 ءايو فاضم وهو ولخي لعاف [عجضم] نامز فرظ [ًاموي] ولخيب قلعتم رورجمو راج [كئع] عراضم لعف
 ىلع دوعي وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض ولخي يفو سيل مسا يعجضم نوكي نأ زوجيو هيلإ | فاضم ملكتملا
 رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف ىمنأ ةفطاع واولا [ىمنأو] عزانتلا باب نم هنأل يعجضم

 [تاضخ] عراضم لعف ىمني ةيردصم [ام] رج فرح فاكلا [ىمني امك انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو

 باضخ ءامنك ريدقتلاو فاكلاب رورجم ردصمب لوؤم هيلع تلخد امو [ام]و هيلإ فاضم [عجشألا] هلعاف
 ها . ىمنأب قلعتم رورجملاو راجلاو عجشألا

 . يمع ةنبا اي هلصأ ذإ ءايلا نم اهلادبإو امع يف فلألا تابثإ : هيف دهاشلا
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 عوفرم عراضم لعف ولخي وه هريدقت فوذحم نأشلا ريمض اهمساو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان

 لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم واولا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل

 لعفلا ةلمجو ولخي لعاف عجضم نامز فرظ موي رورجمو راج كنع واولاب رحآلا لتعم عراضم

 ًازاوج رتتسم ريمض ولخي يفو سيل مسا عجضم نوكي نأ زوجيو سيل ربخ بصن لحم يف لعافلاو

 لمعلل نيلماعلا نم لك ةيحالص لامعإلا طرش نأ ىلع ءانب عزانتلا باب نم هنأل يعجضم ىلع دوعي

 نإ : لوقي رعاشلا نأ فاعسإلا يف امك ىنعملاو . كلام نبا هيلع ىرج ام وهو هيف عزانتملا يف

 بنذلا كلذ نم انيش عنصأ مل ينأ لاحلاو ةخوخيشلاو ربكلاوهو آبنذ يلع يعدت تحبصأ هذه يتجوز

 يسأر باشل علصأ ملول يفإف اذه ىلع ينيمولت ال اهل لوقي هنأك هعاص ىلع همول نع اهاهني وهف
 نأ ىلع لك بصنب ىوري « عنصأ مل هلك : هلوقو ةيهاركلا يف علصلا نم بيرق ءاسنلا دنع,بيشلاو

 دارم وهو بلسلا مومع ديفي هنأل ىلوأوهو عنصأ مل ةلمج هربخ أدتبم هعفرب ىوريو آمدقم عنصأ لوعفم

 . يمع ةنبا اي هلصأ ذإ ءايلا نم اهلادبإو امع يف فلألا تابثإ يف دهاشلاو . رعاشلا

 ًاقلطم ديعبلا ىدانملا ىلوألا :لئاسم يف الإ ةصاخ اي وهو ءادنلا فرح فذح زوجي : [هيبئت]

 ةحوتفم مالب هب ثاغتسملا رجيو ةقشم ىلع نيعي وأ ةدش نم صلخي نم ءادن يهو ةثاغتسالا ةيناثلا

 رهاظلا مسالا عم ةروسكم ب هلجأل ثاغتسملا رجيو ءاجتلالا ىنعم هنيمضت دعب ءادنلا لعفب قلعتت

 فرح ماللا رورجمو راج هلل ءادن فرح اي هبارعإو . نيملسملل هلل اي : وحن ًاضيأ ءادنلا لعفب قلعتي

 رورجمو راج نيملسمللو ًابدأت ءاهلا رسك هرج ةمالعو ماللاب رورجم هب ثاغتسم ةلالجلا ظفلو رج

 a يتسلل : وحن هنم بجعتملا ىدانملا ةثاغتسالا نمو ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو

 واوب وأ ءايب همساب هيلع عجفتملا ءادن يهو ةبدنلا ةثلاثلا « باطخلا نبا اي كل ًابجعاو » : ثيدحلا هئمو

ضم ناك نإو مضلا ىلع ىنبي آدرفم ةفرعم ناك نإ ىدانملا مكح ءانبلاو بارعإلا يف همكحو
 وأ افا

 بودنم یدانم ديز ءادن فرح او هبارعإو . ًاديز اراض او هللا ةف اوديؤااو وحن بصني هب ًاهيبش

 ىلع ينبم ذئنيح وهو آديزاو : وحن هرخآ يف فلألا ةدايز كلو مضلا ىلع ينبم
 هرخآ ىلع ةردقم ةمض

 فرح فذح زوجي الف ةراشإلا مسا ةعبارلا فلألل ةبسانملا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم

ؤهف (ءالؤه متنأ مث : ىلاعت هلوق امأو « ءالؤهو هذه : وحن نييرصبلا دنع هنم ءادنلا
 متنا ربخ ربخ ءال

 فرح هنم فوذحملا ىدانملا ليبق نم سيلو ربخلا وه نولتقت ةلمجو لدب وأ لاح نولتقت ةلمجو

 . ءادنلا

TEY 



 قلطملا لوعفملا باب
 :وحن هلماعل دكؤملاف ىددع وأ هعونل نيبملا وأ هلماعل دكؤملا ةلضفلا ردصملا وهو

 زيزع لخأ مهانذخأف» :وحن هلماع عونل نيبملاو ءًابرض تبرضو «ًايلكت ىسوم هللا ملکر

 4ةدحاو ةكد اتكدف» :وحن هلماع ددعل نيبملاو ءريمألا برض ًاديز تبرض :كلوقو «ردتقم

 قلطملا لوعفملا باب

 يذلا يقيقحلا لوعفملا هنأل دييقت ريغ نم هيلع لوعفملا قالطإ ةحصل راجلاب ديقي مل يذلا يأ

 لاقي نأب ةلصلاب اهدييقت دعب الإ اهيلع كلذ قالطإ حصي ال ذإ ليعافملا ةيقب فالخب لعفلا لعاف هلعف
 وأ روكذم لعف لعاف هلعف ام مسا هنأل [ردصملا وهو] هعم لوعفم وأ هيف لوعفم وأ هل لوعغم وأ هب لوعفم

 : وحن دري الف هايإ ادجوم نوكي نأ ال هيلإ هدانسإ حصي ثيحب هب همايق هايإ لعافلا لعفب دارملاو ردقم

 هدج دج وحن جرخف اهيلإ جاتحي ال يتلا اهنأ ال مالكلا يف ةدمع نوكت ال يتلا يهو [ةلضفلا] اتوم تام

 هبصن زوجي الف ةدمع كلذ عيمج يف ردصملا نإف ديدش برض كايرو نينح وكر كيعوكرو

 لا ردصملاف او ًاردصم هلماع ناك اذإ هلماع لولدم ىلع هلولدم دزی مل نأب [هلماعل دكؤملا]

 يأ [هددع وأ] ديكأتلا ىلع ةدايز ديفيف لعفلا ةروص ةثيه ىلع لد نأب هلماع عونل يأ [هعونل نيبملا وأ]

 ينبجعأ : وحن [هلماعل دكؤملاف] ماسقأ ةثالث ذئنيح وهف لعفلا رودص تارم ىلع لد نأب لماعلا ددع

 لماعلا نم موهفملا ردصملل دكؤملا لاثمو برضل دكؤم قلطم لوعفم ابرضف ابرض ديزل كبرض

 هيف ةحتفلاو هب لوعفم ىسوم لعاف هللا ضام لعف ملك هبارعإو [(اميلکت ىسوم هللا ملكو» : وحن]
 لعفلا ةغيصب هنأل هسفن لماعلل ال ميلكتلا وهو ملك نومضمل دكؤم قلطم لوعفم آميلكت ةردقم

 ال عونلا اذهو برض نومضمل دكؤم قلطم لوعفم ابرض لعافو لعف تبرض هبارعإو [اب رض تبرضو]
 نيبملاو] عمجي الو ىنثي ال لعفلاو لعفلا ريركت ةباثمب وهف دحاو ىنعم هلولدم نآل هعمجو هتينثت زوجي

 مهانذخأ اهلبق ام رابتعاب ءافلا هبارعإو [#ردتقم زيزع دخ مهانذخأف» : وحن] ةفاضإب امإ [هلماع عونل

 دهعلا مالب وأ تعن ردتقم هيلإ فاضم زيزعو هلماع عونل نيبم قلطب لر ذحخأ لوعفمو لعافو لعف

 عموأ اتسح اسولج تسلج : وحن فوصوملا توبث عم ةفصب وأ هفرعت يذلا يأ برضلا تبرض : وحن
 لثم ًابرض يأ [ريمألا برض اديز تبرض كلوقو] ًاحلاص المع يأ احلاص لمعأ نأ : وحن هفذح

 عونلا اذهو « هلماع عونل نيبم قلطم لوعفم ىرقهقلاف ىرقهقلا جاو صاخ مساب وأ هبرض
 هلاثم [هلماع ددعل نيبملاو] حيبقلاو نسحلا ديز يريس ترسك هعاونأ فالتخاب هعمجو هتينثت زوجي

 ةمالع ءاتلاو ةغيصلا ريغم ضام لعف كد لعافلا بئانو لعف اتكد هبارعإو [(ةدحاو ةكداتكدف» : وحن]
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 يظفل وهف هلعف هظفل قفاو ناف «يونعمو ىظفل :نامسق وهو ,نيتبرض ًاديز تبرض :كلوقو
 مسا ردصملاو ءًافوقو تمقو ًادوعق تسلج :وحن يونعم وهف هلعف ىنعم قفاو نو مدقت ابك

 ب و1 قي رو دعاوي عج له E لوح اوم لع أ ها E دعم وأ مر دوك ع اون من ع هرقل هيأ هع رم ع أعزب و خو يوي موك شو مال ع به كوتا

 لاق . ةفص ةدحاو قلطم لوعفم ةكد لعافلا بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ثينأتلا

 تبرض يأ اتقد يأ اتكدف ةكئالملا وأ ةردقلا وأ حيرلا اهتلمح يأ لابجلاو ضرألا تلمحو نورسفملا

 نم ءيش زيمتي ملف اليهم ابيك تراص ىتح اتتتفو ةدحاو ةبرض يأ ةدحاو ةكد ىرخألاب امهادحإ

 ضرألاو ةدحاولا ةلمجلاك اهلك لابجلا لعج هنأل نككدف لقي ملو ءارفلا لاق . رخآلا نع اهئازجأ

 اذهو « هلماع ددعل نيبم قلطم لوعفم نيتبرضف [نيتبرض ًاديز تبرض كلوقو] ةدحاولا ةلمجلاك

 بجاحلا نبا هلاق امك [نامسق] قلطملا لوعفملا يأ [وهو] فالح الب هعمجو هتينثت زوجي عونلا
 نباو

 نإو ىنعملا يف هل قفاوملا روكذملا لعفلاب بوصنم امهنم يونعملا نأ ىلع ءانب نييفوكلل آعبت كلام

 روهمجلاو هيوبيس بهذمو ريدقتلا مدع لصألا نأل « ىلوأ وهو يضرلا لاق . ظفللا يف هل افلام ناك

 كناك هظفل نم ردقم لعف افوقول بصانلا ًافوقو تمق : وحنف هظفل نم ردقم لماعب بوصنم يونعملا نا

 بوسنم يأ [يونعمو] هظفل يف هلماع قفاو نإ ظفلل بوسنم يأ [يظفل] افوقو تفقوو تمق تلق

 يأ [هلعف ظفل] قلطملا لوعفملاب ىمسملا ردصملا يأ [قفاو نإف] هانعم يف هلماع قفاو نإ ىنعملل
 ريسلا كريس : وحن ًاردصم وأ «ًافص تافاصلاو» : وحن ًافصو وأ ةروكذملا ةلثمألاك ناك اعف هلماع

 مأ ةروكذملا ةلثمألاك ىنعملا يف اقفتا ءاوس هلعف ةدامو هتدام دحتت نأ ةقفاوملاب دارملاو « بعتم ثيثحلا

 [هلعف ىنعم قفاو نإو] ةلثمألا نم [مدقت امك] يظفللا ردصملا ىمسي يأ [يظفل وهف] وحن اقفتي مل

 يف امهقفاوتل يونعملا ردصملاب ىمسي يا [يونعم وهف] هلعف ةدامو هتدام تفلتخا ناپ هظفل نود

 فوقولاو مايقلا اذكو دحاو ىنعمب دوعقلاو سولجلاف [افوقو تمقو ًادوعق تسلج : وحن] طقف ىنعملا

 يفو « روهشملا وهو دحاو دوعقلاو سولجلا ىنعم نأ ىلع ءانب حصي امنإ اذهو ةفلتخم ةداملا نكلو

 امنإ دوعقلا : بغارلا مامإلا لاقو . مايقلا نم سولجلاو عاجطضالا نم دوعقلا نأ حيباصملا حرش

 امهنيابت ناب دقف سلجا مئانللو دعقا مئاقلل لاقيف « ءاكتالا هب لباقي امنإ سولجلاو مايقلا هب لباقي

 نمو ةعجضلا نم سولجلاو مايقلا نم وه وأ سولجلا دوعقلا سوماقلا يفو «لاق اذك ها امهقارتفاو

رعملا روهشملا نأ هتدعاق نمو كلذ يف فالخلا ىلإ هرخآ ىلإ وأ هلوقب راشأو ها دوجسلا
 ةغللا يف فو

 هريغ نع هزيمي يذلا هدح [ردصملاو] وأب لاوقألا نم هنود ام هيلع فطعي مث همالك هب ردصي يذلا وه

 داز هريغب مئاقلا ىنعملا ثدحلاب دارملاو « برضلاك ثدحلا ىلع لدي مسا يأ [ثدحلا مسا] هنأ

ا لعفلابو ةراجتلل رفسلا ردصملاب دارملا ناك اذإ ًابرض تبرض لاثملا نوكي نأ حصيو « لصألاب ضايب اذكه (1)
 برضل

 : هححصم ها اصع وأ دن : وحنب
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 برض :وحن لعفلا فيرصت يف ثلاث ء ءيجي يذلا وه لاقي نأ هبيرفت و لعافلا نم رداصلا

 ليبس ىلع كلذو ًاردصم نكت مل نإو قلطملا لوعفملا ىلع ءايشأ بصنت دقو ًابرض برضي
 وقت ولو» (ليملا لك اوليمت الف :وحن ردصملل نيفاضم ضعبو لك: وحن ردصملا نع ةباينلا
 ا OS . ....... :وحن ددعلاكو € ليواقألا ضعب انيلع
 برض : وحن آظفل هفورح عيمج ىلع لمتشملا يأ لعفلا ىلع يراجلا ثدحلا مسا هلوق دعب مهضعب

 رص ا للي رو نيا ا ردا را تير اذ ري اال وحن ًاريدقت وا ماركإو

 نع هولخل لعفلا ىلع راج ريغ هنأ الإ ثدحلا ىلع لد نإو هنإف ردصملا مسا كلذب جرخف فاقلا

 NN ري ا
 لاخ لسغلاو ىطعأ ةزمه نع لاخ هنإف ءاطع فالخب لعفلا ىلع اهنايرجل ءاطعإلاو ؤضوتلاو لاستغالا
 ردصم مسا هل لاقي ةثالثلا نم لكف ًاضوت نم ءاتلا نم لاخ هنإف ءوضولاو لستغا نم ءاتلاو ةزمهلا نع
 ىلع هب ايوصنم هنم قتشا امدعب ثدحلا مسا داريإ وهو هلوقب لعفلا ىلع ردصملا نايرج مهضعب رسفو

 تام : وحن هتاذب مئاقلا وا ًادوعق تدعق : وحن [لعافلا نم] ثدحلل تعن [رداصلا] قلطم لوعفم هنا

 هنوك لاح [ءيجي يذلا وه لاقي نأ] يدتبملا مهف ىلإ ردصملا دح يأ [هبيرقتو] ًاضرم ضرمو اتوم
 ردصملاب ثيلثتلاو عراضملا ريخأتو يضاملا ريدقت نم مهتداع ىلع ًايرج [لعفلا فيرصت يف ًاملاثز

 ًآميلعت فيرصتلا ةيفيك ىلإ فنصملا راشأ مث يضاملا دعب ردصملاب صخشلا ملكتي نأ دعب الف الإو

 يف آثلاث عقو هنأل ردصم [ًابرض] ناش ندرك ضام لعف [برض : ىحن] لاقف يدتبملل
 ماكحأ ىلع مالكلا مامن ينأيسو هنم قتشم ثم هادع امو لصألا وه ردصملا نأ حيحصلاو لعفلا فيرصت

 بصتنت دقو] ىلاعت هللا ءاش نإ باتكلا رخاوأ يف ردصملا مسا ماكحأ نم ءيشب مامتإلا ا
 نع ةباينلا ليبس ىلع كلذو] هيلع اهتلالدل [ًاردصم نكت مل نإو قلطملا لوعفملا ىلع ءايشأ
 ةثالث ىلع فنصملا رصتقاو نيرشعو دحأ ىلإ ردصملا نع بوني ام ةدع مهضعب لصوأ دقو [ردصملا
 ةثالثلا ماسقألا نع جرخي ال ةقلطملا ةيلوعفملا ىلع بصنيو ردصملا نع بوني ام ىلإ ةراشإ اهنم
 امهنوك لاح ةيضعب وأ ةيلك ىلع لد امم [ضعبو لك : وحن] ددعلل نييبتلاو عونلل نييبتلاو ديكأتلا

 لعف اوليمت ةيهان ال فطع فرح ءافلا هبارعإو [(ليملا لك اوليمت الف : وحن ردصملل نيفاضم]
 لك لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم

 ضعب انيلع لوقت ولو] ليملا لك اليم اوليمت الف لصألاو  فوذحم ردصم نع بئان قلطم لوعفم
 آزاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف لوقت عانتمال عانتما فرح ول فطع فرح واولا هبارعإو [ليواقألا

 قلطم لوعفم ضعب ىلعب رج لحم يف لصنم ريمض انو رج فرح ىلع رورجمو راج انيلع وه هريدقت
 « هلماع عونل نيبملا لاثم اذهو ةريقح ةليلق ليواقأ انيلع لوقت ولو لصألاو فوذحم ردصم نع بئان

 : وحن] ردصمب زيمملا [ددعلاكو] ررضلا عاونأ نم عونب يأ 4 اثيش هورضت الو : ىلاعت هلوق هنمو
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 هتبرض : وحن تالآلا ءامسأكو زيي ةدلجو قلطم لوعفم نينامثف (ةدلج نينامث مهودلجاف)

 ةعرقم وأ ًاصع وأ أ اطوس

 تومري نيذلاو» :هلوق يف لوصوملا نم موهقملا طرشلل ةطبار ءافلا هبارعإو# ةدلج نيئامث مهودلجاف +

 لعاف ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اودلجا «ءادهش ةعبراب اوتاي مل مث تانصحملا
 ركذملا عمج ىلع لومحم هتأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو قلطم لوعفم نينامث هب لوعفم ءاهلاو

 ًادلج مهودلجاف لصألاو فوذحملا ردصملا نع بئان [قلطم لوعفم نينامثف] زييمت ةدلج ملاسلا

 يأ [زييمت ةدلجو] فنصملا لاق امك ريسفتلا مث ماهبإلا ضرغل آزيبمت لعجو آدلج فذح مث نينامث
 تلق ولف يدارملا لاق . فنصملا اهركذ يتلا ةلثمألاك لعفلل ةدوهعملا [تالآلا ءامسأكو] ددعلل

 اصعلا يهو [ًاطوس هتبرض : وحن] ىهتنا لعفلا اذهل ةلآ كلذ نوك دهعي مل هنأل زجي مل ةبشخ هتبرض

 مسا هنأل نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقم هيف ةكرحلاو فورعم [اصع وأ] ةريغصلا

 ىلع بوصنم ةعرقمو اصعو طوس نم لكف ةمخضلا ةريصقلا اصعلا يهو [ةعرقم وأ] روصقم

 مالكلا يف عسوت مث ةعرقم وأ اصعوأ طوسب آبرض هتبرض لصألاو ردصملا نع بئان ةقلطملا ةيلوعفملا

 نع بئانلا امأو « هلماع ددعل نيبملا نع بان امم هلبق يذلاو اذهو هماقم ةلآلا تميقأو ردصملا فذحف

 لوق هنمو (اتابن ضرألا نم مكتبنأ هللا للسغ لستغا : وحن كلذو هل لثمي ملف لماعلل دكؤملا

 نسحأ ترس : : وحن هتفص ردصملا نع بوني الو ةبض ةضف وأ بهذب ببض امو جاهنملا يف يوونلا

 نع لاوحأ ادغرو ًاحلاصو نسحأف (آدغر اهنم الكوإ ٠ «احلاص لمعا نأ : ىلاعت هلوقو ريسلا

 نوك ةلاحو احلاص لمعلا نوك ةلاحو نسحأ ريسلا نوك لاح ترس يأ لعفلا نم موهفملا ردصملا

 ينغملا يف هيلع ىرجو روهمجلا هيلع يذلاو رطقلا حرش يف ماشه نبا هيلع ىرج ام اذه ًادغر لكألا

 نأ ريسلا نسحأ آريس ترس لصألا ذإ فوذحم ردصم ةفص ةثالثلا نم للك نأ فاشكلا يف هيلع رصتقاو

 سيلو حدملا يف ىوقأ فوذحم ردصم ةفص هلعج فاشكلا يف لاق آدغر الكأ الكو احلاص اللمع لمعا

 . ىهتنا آهفار اعساو آدغر الإ ةنجلا لكأ نوكي ال هنإف دغر هنوك لاح لكألاب رمألا ريدقت ىلع ىنعملا

 فذح عنتميو امهبم يمس ديكأتلا درجمل ناك نأب هلماع ىنعم ىلع ةدايز مهفي مل نإ ردصملا مث
 هلماع

 فذح زوجيو ًاصتخم يمس امهنع بانو عونلا وأ ددعلل نيبملا وهو هانعم ىلع ةدايز مهفأ نإو
 هلماع

 نم الدب عقو اذإ اميف كلذو لماعلا فذح بجي دقو « ترس ريس يأ لاق نمل ديز ريس : وحن ليلدل

 هللا ذاعمو كينانحو كيدعسو كيبلو ةماركو آبحو هلعفأسو هلل اركشو ًادمح : وحن يف ًاعامس هلعف

 يأ هناحيرو هللا ناحبسو هب لوعفم وهف كنارفغ كلأسأ هريدقت ليقو رفغا يأ كنارفغو
 اسايقو هقازرتسا

 عقي نأ اهنمو . ًاريس الإ تنأ ام : وحن أدتبملا نع ًاربخ قلطملا لوعفملا نوكي نأ اهنم : عضاوم يف

 امإو دعب آنم امإف قاثولا اوذشفإ : وحن ةلمج نومضمل ًاليصفت ردصملا
 ًاديكأت عقي نأ اهنمو #«ءادف

 ًافارتعا مهرد فلأ ىلع : وحن هريغ اهل لمتحم ال ةلمج نومضمل
. 
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 هيف لوعفملا باب
 بوصتنملا نامزلا مسا وه نامزلا فرظو ناكملا فرظو نامزلا فرظ ىمسملا وهو

 هيف لوعفملا باب

 نم هل دب ال يأ هيف لعفلا عوقول [ناكملا فرظو نامزلا فرظ] نيبرصبلا دنع [ىمسملا وهو]

 روذشلا يف ماشه نبا هفرع دقو « ةفصو الحمو هيف ًالوعفم نويفوكلا هيمستو « هيف عقي ناكمو نامز

يفم وأ مهبم ناكموأ ًاقلطم نامز نم هيف عقو رمأ لجأل ةلضف ركذ اموهو هيف لوعفملا : هلوقب
 وأ ًارادقم د

 نامزللا مسا وه] هيلإ لعفلا جايتحا ةّدْشل لصألا هنأل همّدقو [نامزلا فرظو] هلماع ةّدام هتّدام

 لاد ظفل هنإف سيمخلا موي تمص وحن يف تمصك هيف عقاولا ىنعملا ىلع لادلا ظفللاب [بوصنملا

 مهابأ اوءاجو# < «ًاضرأ هوحرطا# : ىلاعت هلوق هنمو « ناك اعف فرظلا يف عقاولا مايضلا ىلع

 ناخيشلاو يلع نم اندنع لضفأ ركب وبأ : وحن امهريغ وأ ةفص وأ ردصم نم لعفلاب اهيبش وأ «ءاشع

 متاعب تاكلين نادرا كيدل لطحو ةلسأ تلج وحن لعفلا هبشب ًالوؤموأ نينتخلا نم انيدل ريح

 نئاك يأرادلا يف ديز : وحن هب رّذق آدوجوم ركذ امم ءيش نكي مل نإف قاشو بعصب امهليوأتل لظنحو

فذحف مكتلق تقو يف ةنئاكلا مكيلع هللا ةمعن اوركذا يأ «اليلق متنك ذإ اوركذاو» : هلوق وحن هنمو
 

 الف ركذأل هب لوعفم اهوحنو ةيآلا يف ذإ ليقو . ركذا لوعفم وه يذلا هفوصومو ةنئاكلا وهو لماعلا

 وأ ةلص وأ ةفص امهدحأ عقو نإ امهقلعتم فذح بجيو ركذام عيمج يف رورجملا فرظلا لثمو فذح

 يل نم : : وحن هريغ وأ يظفل ليلدل هفذح ركذ ام ريغ يف زوجيو ةلمسبلاك قلعتم الب درووأ آربخوأ لاح

 لتقت وأ ةلوتقم سفنلا يأ (نسفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكوإط : ىلاعت هلوقو يل لفكتي نم يأ اذكب

 نذألاب ملصتوأ ةمولصم نذألاو فنألاب عدجت وأ ةعودجم فنألاو نيعلاب ًاقفتوأ ة ةءوقفم نيعلاو سفنلاب

 يف ءيشلا رارقتسا يهو ةيفرظلا ىلع ةلادلا [يف ريدقتب] اذه ىلع سقو نسلاب علقت وأ ةعولقم سلاو

 نع جرخف اذك يف تركفتو فحصملا يف ترظن : وحن آزاجم وأ زوكلا ىف ةءاملا : وحن ةقيقح ءيشلا

 يفب رّذق اذإ «ٌنهوحكنت نأ نوبغرتو#» : وحن ناكم الو نامز مسا نكي ملو يف ريدقتب بصن ام كلذ

 هب لوعفم هنإف اموی نوفاخيإ» : وحن يف ريدقتب ال بصن ام جرخو ًافرظ نوكي الف نامز مساب سيل هنإف

 . فرظب سيل هنإف اضوفخم وأ ًاعوفرم هنم ناك امو هيف ال

 فرظلا لبق اهريدقت حصيال دق هنأل اهظفل ال اهانعم ريدقت يأ يف ريدقت مهلوقب مهدارم : [هيبنت]

 قدصي نامزلا قرط نم ةّدع فنصملا ركذ دقو « امهوحنو هعم تيلصو هلبق ترس : : وحن يف كلذو

لا تمص : لوقت سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم وهو [مويلا : وحن] كلذو فيرعتلا اهيلع
 وا موي
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 ًاماعو ًانيحو ًادمأو ًادبأو ٌءاسمو ًاحابصو ةمتعو ًادغو ًارحسو ةركبو ةودغو ةليللاو

 ةمالعو بوصنم وهو هيف لوعفم نامز فرظ مويلا لعافو لعف لعف تمص هبارعإو . سيمخلا موي وأ آموي

 مايأ هب ًادارم قدنخلا موي ةرحلا موي فئاطلا موي : : وحن نامزلا قلطم مويلاب داري دقو « هرخآ حتف هبصن
 ىلع قداصلا رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم يهو [ةليللاو] تقولا كلذ يف نئاكلا لاتقلا

 تفكتعا هبارعإو . ةعمجلا ةليل وأ ةليل وأ ةليللا تفكتعا : لوقت سمشلا عولط ىلإ ليقو حيحصلا
 امهو [ةركبو ةودغو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هيف لوعفم نامز فرظ ةليللا لعافو لعف
 سنجلا ةيملعل امهفرص عنتميف سمشلا عولط ىلإ حبصلا ةالص نم وهو امهتقو ىلع سنج املع
 موي 5 ةركبو ةودغ امهب ديرأ نإ ليقو . ةرورض امهنيونتف ةفاضإلا الو لأ امهلخدت الو ءاتلاب ثينأتلاو
 لوقت حصألا وه اذهو ناتركن امهو فرصلل امهنيونتف افرص الإو ثينأتلاو صخشلا ةيملعل ًاعنم نيعم

 اذإ نيونتلاب رجفلا ليبق ليللا رخآ وهو [ًارحسو] راهنلا ةركب وأ ةركب وأ نينثالا موي ةودغوأ ةودغ كروزأ
 : وحن كلذ هب تدرأ اذإ نيونت البو راحسألا نم يأ ًارحس كتئج : وحن هنيعب موي رحس هب درت مل
 هنآل نيونت الب بوصنم هنم لدب رحسو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نامز فرظ مويف رحس ةعمجلا موي كتتج
 : لوقت هيف تنأ يذلا كموي دعب يذلا مويلا مسا وهو [آدغو] لدعلاو ةيملعلل فرصلا نم ي

 . سيمخلا ةليل ةمتع وأ ةمتع كيتآ : لوقت لوألا ليللا ثلث وهو ءاتلا حتفب [ةمتعو] آدغ كمركأ

 عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف يتآ هبارعإو
 ابوجو هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم فاكلاو ءايلاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم

 فصن نم ءاهقفلا دنع وهو [ًاحابصو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم نامز فرظ ةمتع انأ هريدقت
 وأ احابص ينرظتنا : لوقت لاوزلا ىلإ رجفلا عولط دعب نم راهنلا لوأ هب داري دقو لاوزلا ىلإ ليللا
 ءاسم وأ ءاسم كئيجأ : لوسقت ليللا فصن ىلإ رهظلا نم وهو دملاب [ءاسمو] ةعمجلا موي حابص
 ًاضيأ امهئانبب مري موی وأ ءاسمو حابص لك يأ حتفلا ىلع امهئانبب ءاسم حابص كيتآ كلذ لثمو سيمخلا
 نأ هقح ناكو آدبأ ًاديز ملكأ ال : لوقت هاهتنمل ةياهن ال يذلا لبقتسملا نامزلا وهو [آدبأو] موي لك يأ

 دمي نيدبآو دابآ ىلع هعمج عمس نكلو ىنثيف هيلإ مضني رخآ دبأ لوصح رّوصتي ال ذإ عمجي الو یشی ال

 ال يذلا ليوطلا نامزلا هانعمو ملاسلا ركذملا عمجب قحلملا نموهف نيدبآلا دبأ هلعفأ ال لاقيف ةزمهلا

 عمج نيرهادلا دمأو رهدلا دمأو ًآدمأ ًاديز ملكأ ال : لوقت لبقتسم نمزل مسا وهو (ادمأو] هل ةياهن

 نيرهادلا رهد : لاقيو ملاسلا ركذملا عمجب حلوو رمال ضرألا هجو ىلع ىقبي ام وهو رهاد

 ىلع هباصتناو : ءاقنع نبا لاق . خيشلا ءاج ذإ نيحو آنهح تأرق : لوقت مهبم نمزل مسا وهو [ًانيحو]
 كلوق نالردصملا نع هتباين ريدقتب هبصنف هريغ امأو هلماع ةلالد ىلع ديزب ال هنأل يوثعملا ديكاتلا ةهج

 ترس : لوقت [ًاماعو] حابصلا يف ًاعقاوآ ريس وأ نيموي رادقم ًاريس ترس هانعم آحابص وأ نيموي ترس
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 e يف ريدقتب بوصنملا ناكملا مسا وه ناكملا فرظو ًاعوبسأو ًارهشو
0 TT 

 اهريغو ةيطبقو ةيسرافو ةيمور نم مجعلا روهش اهلو ةيسمش ىلوألا : ةئالث يهو ةنسلل فدارم وهو ًاماع

 ةئامثلث يهو نيتلمهمف ءافلا رسكب حصفلاو ناجرهملاو زوريئلاك مجعلا رافك دايعأ باسح اهيلعو

 تيمس « اهيف رسك الف ةيسرافلا امأو . ةيسرافلا ريغ يف حيحصلا ىلع عبرو ًاموي نوتسو ةسمخو

 اهل لاقيو ةيرمق ةيناثلاو . رشع ينثالا جاربألا يف سمشلا تارود نم ةرود نع ةرابع اهنأل ةيسمش

 يهف هسدسو موي سمحتو ًاموي نوسمخو ةعبرأو ةلامثلت يهو ةجحلا وذ اهرخآو محملا اهلوأ ةيبرع

روهش نأل ةيرمق تيمس نينسلا نيب توافتلا يا نيبلا مايا ىمست ًاموي رشع دحاب ةيسمشلا نود
 ىلع اه

 رهشألا اهلو ةيددع ةثلاثلاو . كلفلا فرع يف هلزانم يف هريس باسحو عرشلا فرع يف هتيؤر باسح

 كلذب يمس رهشأ هعمجو آرهش كملكأ ال : لوقت [ًارهشو] رسك الب موي نوتسو ةثامثلث يهو ةيددعلا

 فرع يف طونم نورشعو ةعستوأ نوثالث همايأو يبرعلاو يلالهلا ىمسيو يرمق وهو « هروهظو هترهشل

 نيرشعو ةعست عفش لكو نيئالث رتو لك نولعجيف مرحملاب نوءدبب كلفلا لهأو لالهلا ةيؤرب عرشلا

 هلو يسمشو « اسدسو ًاسمخو نيرشعو ةعست اهريغ يفو نيثالث ةسيبكلا ةنس يفف « ةجحلا اذ الإ

 ًافلطم نوثالثو دحأف نوناكلا الإ نوثالث عفش لكو نوثالثو دحاو رتو لكف نيرشت اهلوأ ةيمورلا رهشألا

 ٠ عبرو نورشعو ةينامث اهريغ يفو نورشعو ةعست ةسيبكلا ةنس يفف , اهماجعإو هنيس لامهإب طابشو

  ًاعوبسأ تفكتعا : وحن [اعوبسأو] اهنيعب ةصوصخمم روهش هل سیلو اقلطم نوثالث همايأر يددعو

 [ةعاسو] همايأ رخآب هل ةيمست ةعمج هل لاقيو « حصألا ىلع همايأ لأ مساب هل ةيمست تبس لاقيو

 لثمو « ةفيطللا ةظحللا ىلعو ةاش بلح ردق ىلعو ةيكلفلا ىلع قتلطت ىهو ةعاس ترس : وحن
 هذه

 اماهنمو ةليلو مويك فارصنالاو فرصتلا تباثوه ام اهنم ةلثمألا هذه نأ ملعاو . اههبشأ ام تاروكذملا

ا مدعل نوني ال هنإف هنيعب مويل افرظ ناك اذإ رحس : رحن فارصنالاو فرصتلا يفنموه
 هقرافت الو هفارصن

 ليق . نيملع ةركبو ةودغ : وحن فارصنالا يفنم فرصتلا تباث ره ام اهنمو « هفرصت مدعل ةيفرظلا

 وه ام اهنمو « هيجو وهو ءاقنع نبا لاق . اهفرص عنتميف املع ريصت اهنإف نيعم اهب ديرأ اذإ ةمتع اذكر

 ال يذلا ينبملا فرظلا وهو سماخ مسق يقبو ءاسمو ًاحابص : وحن فرصتلا يفنم فارصنالا تباث

 بيكرتلاب ءاسم حابصكو انتيده ذإ دعبو ذئموي : وحن نامز مسا ذإ ىلإ فاضي دقو « اذإو ذإك هل فرصت

 نآلاو ذمو لنمو يفنلا نامزاليو ًاليلق يضاملاو ابلاغ لبقتسملل ضوعو يضاملا نامزلل طقو موي مويو

 عقب نأك فرظ ريغو افرظ لمعتسي ام فرصتملاب دارملاو « كموي لبق يذلا مويلل افرظ ناك نإ سمأر

 رجلا وهو اههبش وأ ةيفرظلا مزل ام فرصتملا ريغبو رهشو مويك هيلإ آفاضم وأ ًالوعفم وأ ٌلاعاف وأ اذتبم

 ظفللاب هبصنو مسال تعن عفرلاب [بوصنملا ناكملا مسا وه] نوكلا نم لعفم [ناكملا فرظو] نعب

 ىلع ةلادلا [يف] ىنعم [ريدقتب] نامزلا فرظ يف رم ام وحن ىلع هيف عقاولا ىنعملا ىلع لادلا
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 ةثالثلا هذهو ءاقلتو ءاذحو ءازإو عمو دنعو ثحتو قوفو ءاروو مادقو فلخو مامأ :وحن

 نيب كلذ يف قرف ال ةيفرظلا ىلع بصنلا لبقت نامزلا ءامسأ عيمجو انهو مثو دحاو اهانعم

 DS ا ها واما رو ات ااا ا بو دودعملاو ابنم صتخملا

 : لوقت مادق ىنعمب وهو ةزمهلا حتفب [مامأ : وحن] ةلثمأ ةّدع اضيأ فنصملا هنم ركذ دقو  ةيفرظلا

 هرخآ حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ مامأ لعافو لعف تسلج هبارعإو . خيشلا مامأ تسلج

 مامأل فدارم وهو [ماّدقو] ماقملا فلخ تيلص : لوقت مامأ دض وهو [فلخو] هيلإ فاضم خيشلاو

 مادق ىنعمب يتأت دقو رجحلا ءارو تدعق : لوقت فلخ ىنعمبوهو [ءاروو] ريمألا مادق تيشم : لوقت

 رينملا قوف تسلج : وحن يلاعلا ناكملا وهو [قوفو] 4كلم مهءارو ناكو» : ىلاعت هلوق وحن

تسلج لوقت ناكملا نم برق امل وهو [دنعو] بازيملا تحت تسلج : وحن قوف دض وهو [تحتو]
 

 . بيرق وأ رضاح ناكمل مسا دنع هظفل ام ماشه نبال داعس تناب حرش يفو هنم آبيرق يأ ديز دنع

 اهدنع ىهتنملا ةردس دنع ىرخأ ةلزن هآر دقلو» : يناثلاو . «هدنع ًارقتسم هآر املف# : وحن لوألاف

 : وحنو (باتكلا نم ملع هدنع يذلا لاق : وحن نييونعم برقلاو روضحلا نوكي دقو «ىوأملا ةنج

 وأ ةيفرظلا ىلع ةبوصنم الإ عقت الو مضت دقو هؤاف حتفت دقو (ةنجلا يف ًاتيب كدنع يل نبا بروف
 : هلوقب يريرحلا زغلأ اهنعو نمب ةضوفخم

 فرح ىوس ءيشهضفخيالو فرظلا ىلع آدبأ بوصنمامو

 دنع ربصلا امنإ » : 25 هلوقك نامزلا ىنعمب درت دقو ىهتنا نحل هدنع ىلإ تبهذ ةماعلا لوقو

 ديز عم تسلج : وحن عامتجالا ناكمل مساوهو اهنكست ةعيبرو نيعلا حتفب [عمو] « ىلوألا ةمدصلا

 : وحن عامتجالا نامزل يتأت دقو #مكعم هّللاو» : وحن تاوذلا نع اهب ريخي اذهلو « هل ًابحاصم يأ

 لباقم ىنعمب وهو « ةزمهلا رسكب [ءازإو] فرصتلا ةمداعلا فورظلا نم يهو « رصعلا عم كتئج

 ةمجعم لاذ اهدعبو ةلمهملا ءاحلا رسكب [ءاذحو] هلباقم ىنعمب دوسألا رجحلا ءازإ تسلج : وحن

 [ءاقلتو] هنم ًابيرق وأ هلباقم يأ : ديز ءاذح تسلج : : وحن هنم تبرق ىنعمب ليقو ًاضيأ لباقم ىنعمب

 [ةثالثلا هذهو] نيدم لباقم يأ #«نيدم ءاقلت هجوت املو» : ىلاعت هلوق وحن لباقم ىن ىنعمب ءاتلا رسكب

 لحم يف ديعبلا ناكملل ةراشإ مسا ةثلثملا ءاثلا حتفب [مثو] لباقم وهو [دحاو اهانعم] ةريخألا يأ

بو بيرقلا ناكملل ةراشإ مسا ءاهلا مضب [انهو] ةراشإلا مسا باب يف رم امك ةيفرظلا ىلع بصن
 هحتف

 نم ناكملاو نامزلل يتاي اممو « نامزلل ينأت دقو رم امك ديعبلا ناكملل نونلا ديدشت عم اهرسكو

 ةدودحم ريغ وأ رهشو مويك ةدودحم ةركن وأ تناك ةفرعم [نامزلا ءامسأ عيمجو] دعبو لبق فورظلا

 يأ [كلذ يف قرف ال] ءيشب دييقت ريغ نم اقلطم يف ريدقتب [ةيفرظلا ىلع بصتلا لبقت] نامزو نيحك

 ىلع لد ام وهو [دودعملاو] لاب فيرعت وأ ةفاضإ وأ فصوب [اهنم صتخملا نيب] بصنلا اهلوبق يف
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 عوبسألاك مكل ًاباوج ا دودعملاب ينعنو یل ًاباوج مليا صتخملاب ينعنو , مهبملاو

 تقولاو نيحلاك |هبنم ءيشل ًاباوج عقي الام مهبلاب ينعنو اعوبسأ تفكتعا :لوقت رهشلاو

 :لوألا «عاونأ ةثالث لإ ةيفرظلا ىلع ابنم بصتتي الف ناكم ا ءاسأ امأو .ًائيح تسلج لوقت

 eee SÎ فلخو مامأو لامشو نيميو ثحنو قوف : يهو تسلا تاهجلا ءامسأك مهبملا

 مث نامزلاو نيحلاو نامزو نيحك ةركن وأ ناك ةفرعم هرصحي هل ّدحال اموهو يضرلا لاق [مهبملاو] ددع
 ًاباوج عقي ام] ةينامزلا فورظلا نم [صتخملاب ينعنو] : لاقف ةثالثلا نم دحاو لك فنصملا نيب

 ريسأ لوقت نأ حلص ريست ىتم تلئس اذإ كنإف امهوحنو مويلا وأ سيمخلا موي : وحن ةيماهفتسالا [ىتمل

 طقف ةيماهفتسالا [مكل ًآباوج عقي ام] اهنم [دودعملاب ينعنو] كلذ وحنو ةليللا وأ مويلا وأ سيمخلا موي
 وأ ًارهشوأ [اعوبسأ تفكتعا] هل ًابيجم [ل وقت] كنإف تفكتعا مك كل ليق اذإ هنإف [رهشلاو عوبسألاك]

 نيحلاك] نيعم ريغ نامزلا نم ردق ىلع لديو [امهنم ءيشل ًاباوج عقي ال ام] اهنم [مهبملاب ينعنو] ماع
 نأ رم دقو 2 ًاتقوو ةعاسو [ًانيح ثسلج] مكب الو ىتمب ماهقتسا قبس ريغ نم ءادتبا [لوقت تقولاو

 ىلع دودعملا فلؤملا فطع ةيضقو لعفلا ةلالد ىلع ديزي ال هنأل يونعملا ديكوتلا ةهج ىلع هبصن

 وهو صتخملا ليبق نم هنأب يدارملا مزجو «مهمالك رهاظ وهو صتخمب سيل دودعملا نأ صتخملا
 الإو نامزو نيحك مهبمف مكل الو ىتمل اباوج حلصي ملو نيعم ريغ ردق ىلع لد نإ هنأل حيحصلا

 « ابيرق رم امم اهريغو ةفصلاب نوكي امك ددعلاب نوكي صيصختلا ذإ هريغ وأ ناك ًادودعم صتخمف
 نيمويك مكلوأ صتخمف ناضمر رهشك ىتمل اباوج نامزلا نم حلص ام هعماج يف ماشه نيا ةرابعو

 ناضمرو ناعيبرلا وهو رهش هيلإ فيضأ ام ريغو روهشلا ءامساك دودعم صتخمف امهلوأ دودعمف

 رهشك روهشلا مالعأ رئاس ىلإ رهش ةفاضإ زاوج يف حيرصلاك ةعامجو هيوبيس مالكو ها نيحك مهبم ْنهريغو
 ىتم كل لبق نإف . توريثكو ماشه نبا هب مزج امك نيعيبرلاو ناضمرب مهضعب هصخو نايعشو رفض

 وأ ناضمر وأ رفص وأ مرحملا وأ عيبرلا تمص امهباوج يف لوقت نأ حصي هنإف تمص مك وأ تمص

 يف الإ حلصي مل رهش ةدايزب ناضمر رهش تلق نإف : ءاقنع نبا لاق . ءاتشلاو فيصلا كلذ لثمو آعيبر

 لوألا عا عاونأ ةثالث الإ] يف ريدقتب [ةيفرظلا ىلع اهنم بصتتي الف ناكملا ءامسأ امأو] ها ىتم باوج
 امهوحنو ةراشإ وأ هيلإ فاضم نم هعم امب الإ هتقيقح فرعت الو هنيعب ناكمب صتخي ال ام وهو [مهبملا

 دودحم ريغ ناك ام وه ًاضيأ هيف لاقيو ىمسملا ةروص نايبب هريغ ىلإ رقتفا ام وه ًاضيأ هيف لاقيو

 [فلخو مامأو لامشو نيميو تحتو قوف يهو] ةئيعم ةياهنو ّدح اهل سيل ذإ [تسلا تاهجلا ءامسأك]

 ةيفرظلا ىلع بصنلا اهلحمو مضلا ىلع ةينبم دعبو لبقك نيونت الب اهزاجعأ مضب اهتءارق ىلوألا
 : وحن يف كفلخو ضرألا عطقنم ىلإ كهجو مامأ لوانتي كمامأ تسلج : وحن يف اثم كمامأف
 يف نئاكلا رابتعاب تسلا تاهجلا تيمسو ضرألا عاطقنا ىلإ كرهظ ءارو ام لوانتي كفلحن تسلج
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 :ثلاثلاو ءاليم ترس :وحن ديربلاو خسرفلاو ليملاك ريداقملا ءابسأ : يناثلاو ؛اههبشأ امو
 اهنم دعقن انك انأو» : ىلاعت هلا لاقو ديز سلجم تسلج :وحن هلماع ردصم نم ًاقتشم ناک ام

 ا N ءايسأ نم عاونألا ةثالثلا هذه ادع امو « عمسلل دعاقم

 طسوو ىوسو نودو يدلو دنعو ناكمو ضرأك ماهبإلا يف [اههبشأ امو] تالاح تس هل هنإف ناكملا

 ورمع بناج ديز لاقيال هنأ نم يضرلا مالك هديفي امل افالخ ينغملا يف ف هركذ امك بناجو ةهجو ةيحانو

 فالآ ةعبرأ وهو [ليملاك] ةمولعم ةفاسم ىلع ةلادلا [ريداقملا ءامسأ يناثلاو] هفتكو هبناج يف لب هفتكو

 لعف ترس هبارعإو [اليم ترس : وحن] خسارف ةعبرأوهو [ديربلاو] لايمأ ةثالث وهو [حشرفلاو] ةرطخ

 ًاخسرف ترس هلثمو ردصملا ىلع بوصنم هنإ ليقو « ةاحنلا روهمج دنع ناكم فرظ اليم لعافو

 مسق ريداقملا ءامسأ نأ هترابع رهاظو « ًاديرب وأ هلك وأ خ خسارفلا عيمج وأ هضعب وأ ليم فصن ترسو

 ىلع هتلالدل صتخم وهف امهنم ًابوش هيف نأ قحلا نأل حصألا وه اذهو صتخم الو مهبمب سيل درفم

 ناکا ءاوس [هلماع ردصم نم ًاقتشم ناك ام ثلاثلاو] نيعم ناكمب هصاصتخا مدعل مهبم ةئيعم ةيمك

 مل ام هنيعو هميم حتفب لعفم ىلعف يئالثلا يف الإ هلوعفم مسا ةغيصب نوكي امنإو امسإ مأ العف هلماع

 يسايقوهو كلذ فلاح ام ذشو سلجمو عضومك هنيع رسكتف هعراضم نيع رسكت وأ اهدحو هؤاف لتعت

 هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ سلجم لعافو لعف تسلج هبارعإو [ديز سلجم تسلج : وحن]

 نأل ماللا رسكب سلجم رطقلا حرش ىلع اهتقلع يتلا يشاوحلا يفو « هيلإ فاضم ديزو هرخآ حتف

 ها فرصلا ّنف نم ملعي امك تحتف ردصملا هب ديرأ نإف نامزلا هب ديرأ اذإ رسكت اذكو ناكملا هب دارملا

 ةمغدملا انو بصنو ديكوت فرح نأ هبارعإو [( عمسلل دعاقم اهنم دعقن انك انأو : ىلاعت هللا لاقو]

 ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك لعافو لعف انك اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض

 راج اهنم نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف دعقن اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض انو

 يف رورجمو راج عمسللو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هيف لوعفم ناكم فرظ دعاقمو دعقنب قلعتم رورجمو

م اقتشم ناك نإف ناك ربخ بصن لحم يف هدعب امو دعقن ةلمجو دعاقمل تعن بصن لحم
 ام ريغ ن

 ءيش بصن سايقلا يف زجي مل ورمع بهذم يف تيمرو ديز ىمرم يف تبهذ : وحن هلماع هنم قتشا

 نم يا : ةلباقلا دعقم ينم وبه دعبلاو برقلا ليثمت يف مهلوق ذشو يب هرج بجي لب ةيفرظلا ىلع هنم

 نم يأ : ايرثلا طانمو هيبأ نم يأ : دلولا ةلزنمو ءرجازلا نم يأ : بلكلا رجزمو « ءاسفنلا

 قلعت امب قلعتم ينمو رارقتسالاب قلعتيف ربخلا وه اهيف فرظلاو هيلع ساقي الو ظفحي اذهف « لوانتملا

 . ًايناث ًاربخ نوكي نأ زوجيو آيناث ًاربخ نوكي نأ ريغ نم ربخلا هب

 ماشه نبا هب مزج يذلا وه هنم مسق ال مهبملل ميسق قتشملا نأ نم فنصملا هدافأ ام : [هيبنت]

 ًاسلجم تسلجك ًامهبمو كسلجم تسلجك آصتخم نوكي هنأل رهاظلا وهو حضوألاو روذشلا يف

 ءامسأ نم عاونألا ةثالثلا هذه ادع امو] ةيناكملا ةيفرظلا ىلع اهباصتنا درطي عاونألا ةثالثلا هذهو
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 تمق الو دجسملا تيلص الو تيبلا تسلج لوقت الف ةيفرظلا ىلع هباصتنا زوجي ال ناكملا

 ىلع بوصنم تيبلا تنكسو دجسملا تلخد :مهوقو يفب هرجت نأ همكح نكلو قيرطلا

 ل ............... ضقاخلا طاقسإب عسوتلا

 مسا هل اموهو اصتخم ةيناكملا فورظلا نم ناك ام لك كلذكو [ةيفرظلا ىلع هباصتنا زوجي ال ناكملا

 ةيرقلاو عماجلاو دجسملاو قوسلاو قيرطلاو رصقلاو تيبلاو رادلاك هيوحت راطقا هلو هسفن ةهج نم

 تيبلا تسلج لوقت الف] هبصن ساقني ال هلك اذهف « ةبيطو ةكمو قارعلاو نميلاو ماشلاو دلبلاو ةئيدملاو
 اهب احرصم ةيفرظلا [يفب هرجت نأ همكح نكلو] نيف بصنلاب [قيرطلا تمق الو دجسملا تيلص الو
 الاب رجب نأ زون هنا: هيلع درو ةف اهب رجلا لقت هب رجي هلوقب دارأ نإ يماصعلا لاقو يهكافلا هلاق

 همهفأ امك ةيفرظلا ديفي اممامهريغب هرجزوجي ال هنأ هيلع درو امكح وأ ةقيقح اهب رجلاب دارأ نإو ةيفرظلا

 [تيبلا تكسو ةجسملا تلخد] مهتم ينم اهيف ترعلا يأ [مهلوقو] ها لمأتف هريغو نايح يبأ مالك

 اهيف ىرج 2 بلعثلا قيرطلا لسعو ةلوليقلا نم دبعم مأ يتميخ الاقو ماشلا تيهذو قارعلاو

 ىّدعتي يذلا رصاقلا لماعلا ءارجإل [ضفاخلا طاقسإب عسوتلا ىلع] ركذ ام لك [بوصنم] بارطضاب

 هب لوعفملا ليبق نم اذه ىلع وهف هبصنو ةطساولا طاقسإ ثيح نم هسفئب يّدعتملا ىرجم رجلا فرحب
 يف فذح امك راجلا فذحف تيبلا يف تنكسو دجسملا يف تلخد لصألاو يف طاقسإب عاستالا ىلع

 « هيوبيسل هازعو كلام نبا هراتحخاو ةقئاطو يسرافلا بهذم وه اذهو هدعب ام بصنو رايدلا نورمت هلوق

 نبا هراتخاو هيوبيسل هازعو نيبولشلا بهذم وهو مهبملاب هل ًاهيبشت ةيفرظلا ىلع بوصنم هنإ ليقو
 فذح نأ تيبلا تنكسب فنصملا ليثمت ةيضقو ةعامجو شفخألا هيلعو هب لوعفم ليقو « بجاحلا

 تيلص لاقي الف لاعفألا رئاس دعب درطي ال هنإ : مهضعب لاقو . لاعفألا رئاس دعب درطي ضفاخلا

 فرظ ىلع بصنلل هتيحالصب ًاقلطم نامزلا فرظ رثأتسا مل تلق نإف . رادلا تمن الو رادلا
 لدي هنأل ناكملا ىلع هتلالد نم ىوقأ نامزلا ىلع هتلالدو لعفلا لماوعلا لصأ نأل : تلق . ؟ ناكملا
 ىلإ ىدعت ةيوق نامزلا ىلع هتلالد تناك املف مازتلالاب ناكملا ىلعو مازتلالابو هتغيصب نامزلا ىلع
 يف نأل فلؤملا هركذ امب صتخا ةفيعض ناكملا ىلع لعفلا يأ : هتلالد تناك املو « هريغو مهبملا

 نأ هقح لعقب بوصنملا مسالا وه ضفاخلا عزنب بوصنملاو اذه , ةلمجلا يف هيلع ةلالد لعفلا

 وحن يف ٌدحلا اذه تحرش دقو « ًاسايقوأ ًاعامس هنع ءانغتسا هنيعت دنع فذح هنكل فرحلاب ىّدعتي

 عزنب ءامسألا نم بوصنملا دحب ضئافلا بهولا يقلتل بصتنا نم فيرعت : هتيمسو « ةقرو

 . ضفاخلا
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 هلجأل لوعفملا ىمسيو هلجأ نم لوعفملا باب

 ماق :وحن لعفلا عوقو ببسل ًانايب ركذي يذلا بوصنملا مسالا وهو هل لوعفملا ىمسيو

 نو ماو و راواو سرا هم رعد مه دمع هميم ديم وره افق ةهاهإاف ,كفورعم ءاغتبا كتدصقو و رمعل الالجإ دير

 هلجأل لوعفملا ىمسيو هلجا نم لوعفملا باب
 كلذ نم رثكأ لب ءامسأ ةثالث هلف [هل لوعفملا ىمسيو] هلجأ نم عقويو لعف هل لعفي يذلا يأ

 جرخف ةيتآلا ةلثمألاك ةلضفلا [مسالا وهو] هلبق امل للعملا ردصملاو ةلعلا ىلع بوصنملا هل لاقي ذإ
 وأ فنصملا اهركذ يتلا ةلثمألاك لعف نم ةلمجلا يف امب [بوصنملا] ريخلا يف ةبغر يل لصح : وحن

 [لعفلا عوقو ببسل انايب]و ةلع [ركذي يذلا] كعفن ءاغتبا كرئاز انأو ةبحم كل يدصق : : وحن ههيش

 تلعف مل باوج يف هعرقو هتمالعو لعفلا ىلع لعافلل لماح ببس هل لوعفملاو لعاقلا نم رداصلا

 رقم هعم لوعفملاو يفب رّدقم هيف لوعفملاو ءابلاب ردقم هب لوعفملا نأ امك ةلعلا مالب هريدقت ةحصو

 ةمالعو هلجأل لوعفم ًالالجإ لعاف ديز ضام لعف ماق هبارعإو [ورمعل ًالالجإ ديز ماق : وحن] عمب

 ريدقتلاو « ًالالجإل تعن بصن لحم يف فذحلا بجاوب قلعتم رورجمو راج ورمعل هرخآ جن ةيصن
 لوعفم ءاغتبا لوعفمو لعافو لعف كتدصق هبارعإو [كفورعم ءاغتبا كتدصقو] ورمعل ًانئاك كدا

 هلوقو < اذك لجأ كلذ تلعفو رشلا ةفاخم اذك تلعف مهلوق كلذ نمو ‹ هيلإ فاضم كفورعمو هلجأل

 ىلإ ةراشإ لاثملا فنصملا رركو توملا رذح قعاوصلا نم مهناذآ يف مهعباصأ نولعجي# : ىلاعت
 ءاغتبا نإف يناثلا لاثملاك ةفرعمو لوألا لائملاك ةركن نوكي نكل ةلع ناك نإو هلجأل لوعفملا نا

 : نوكيو ليطهل هحرشو لضفملا يفو فيرعتلا بستكا ريمضلا ىلإ فاضملا فورعم ىلإ هتفاضإب

 سيلو ةفرعم نوكي ال هنأ ىلإ يمرجلا بهذو « حيحصلا ىلع يأ : ةركنو ةفرعم هلجأل لوعفملا ينعي
 ا ار لر ی لا امهم ا ی مر كلذ نس ع ا هيف

 ٠اا فف

 روبهلا لوهت نم لوهلاو روبحملا لعزو ةفاخم روهمج رقاع لك بكري

 هلحا نم لوعفمل ا دهاوش

 رويهلا لوهت نم لوهلاو روبحملا لعزو ةفاخم روهمج رقاع لك بكري 7

 . شحولا روثب ههبشو ريسلا ةعرسب اهيف هريعب فصي « جاجعلا اهلئاق

 ةقرشملا ةلمرلا روهمجلا « دلت ال يتلا رقاعلاب هبش هيف تابن ال يذلا لمرلا نم ميظعلا رقاعلا : ةغللا
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 OO 1 ]1 ]ذ] ]1 1 1 ]1 ذ] ًاردصم هنوك طرتشیو

 . لوهلاو : هلوقك فلألابو روبحملا لعزو : هلوقك ةفاضإلاب ةفرعم نوكي دق هنأ ىلع ليلد هيفو
 « طاشنلا نم قلقلا يأ : لعزلاو « ةعمتجملا ةعامجلا روهمجلاو « تبنت ال يتلا ةلمرلا رقاعلاو

 نم نئمطملا روبهلاو « نيعلا يف ءيشلا مظع لوهتلاو  عزفلا لوهلاو « معنملا رورسملا روبحملاو
 هذهب ىوقي ليلعتلا ىنعم نأل ءايشأ ةثالث هلجأل لوعفملا بصن زاوجل [طرتشي غر و] ًاصخلم ها -

 هذه هيف تلصح اميف ةوقلا هجوو « ليلعتلا ىلع لادلا فرحلا فذح اهعم حصيف اهركذيس يتلا ةثالثل
 [ هنوك] ةثالثلا نم لوألا . ماللا فذح حصف هيلع هيبنت هيف ناكف كلذك ليلعتلا نوكي ام رثكأ درسا

 طارتشا حصألاو < فالح هيف ؟ ال مأ يبلق هنوك كلذ عم طرتشي لهو [ًاردصن] هلجأل لوعفملا يأ

 ال حراوجلا لاعفأ نأل لالجإلاو ميظعتلاو ةبهرلاو ةبغرلاك ةنطابلا سفنلا لاعفأ نم يأ : آيبلق هنوك

 ء رسكلاب لعز فصولاو . حرف باب نم لعز ردصم وهو طاشنلا لعزلاو « ةعمتجملا يهو اهلوح ام ىلع
 نأ وهو هنم لعفت لوهتلا « هعزفأ يأ رمألا هلاه ردصم لوهلاو < رتب ا! ءيشلا ربخ نم لوعفم مسا روبحملا

 حتفب ربه عمج روبهلا « مادهنالا روهتلاو [روهت نم] ىوريو هرمأ كلوهي ىتح كسفن يف ءيشلا مظعي
 . عفترم هلوحو ضرألا نم نأمطا ام وهو نوكسف

 نم عزفلا بكريو « هيف طاشنلاو , دئاصلا فوخ نم لمرلا لالت دعصي روثلا اذه نإ لوقي : ىنعملا
 . اهيف هل نمك دق دئاصلا نوكي الثل ةضفخنملا نكامألا فوحخ

 [لك] . شحولا روث ىلإ دوعيوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو عراضم لعف [بكري] : بارعإلا
 ء هلجأل لوعفم هنأ ىلع بوصنم [ةفاخم] رقاعل ةفص [روهمج] « لك ىلإ ةفاضإلاب رج [رقاع] « هلوعفم
 نوكي الف هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم ٠'يدادغبلا : لاقو . روبحملا ىلإ فاضم هيلع فوطعم [لعزو]

 ىلع فطع [لوهلاو] « روبحملا لعزك العز يأ يهيبشت ردصم وه امنإو « لعافلا فالتخال هلجأل ًالوعفم
 . بكريب قلعتم هيلإ فاضمو رورجمو راج [روبهلا لوهت نم] « ةفاخم

 لوألاف ناتفرعم امهو . كلذك لوهلاو . لعزو « ةركن وهو <« هل ًالوعفم عقو ةفاخم نأ : هيف دهاشلا
 هقفاوو « ةفرعم هل لوعفملا ءيجم يشايرلا ركنأو . هيوبيس بهذم اذهو . ماللاو فلألاب يناثلاو . ةفاضإلاب
 ىلعو ٠ ًاضيأ هيف طرتشي لاحلا يف ريكدتلا طرتشي امكف ىنعملا يف لاح هل لوعفملا نأب هل لتعاو « يمرجلا
 ردصم هنأ ىلع بوصنم [لعزو] برقأ لوألا نكل هل ًالوعفم هنوك زاوج عم زييمتلا ىلع بوصنم [ةفاخم] اذه

 . "ها . [لك] وهو بكري لوعفم ىلع فوطعم [لوهلاو] هلعاف ىلإ فاضم يهيبشت

 )١( يدادغبلا نب رداقلا دبع وه :

 . ۲ ط / 59-51 ص لصفملا تايبأ حرش لضفملا (۲)

ua 



 اولتقت الو :ىلاعت هلوقكو «نيلاخملا ف مدقن امك اهلعاف داحتاو هلماع نامزو هنامز داحتاو

 AS هللا تاضرم ءاغتبا مملاومأ نوقفني» : ىلاعت هلوقو «(قالمإ ةيشخ مكدالوأ

 هنإف يسرافلل آفالخ هبرضتل يأ : ديز برض كتئج زوجي الف « للعملا لعفلا عم نامزلا يف عمتجت

 زاجأو « همساو ردصملا معي ام ردصملاب دارملاو « هتقفاوم فاشترالا رهاظو : ءاقنع نبا لاق . هزاجأ

 لجأ نم صخش ركذي امهم ىنعمب ديبعلا بصنب ديبع وذف ديبعلا امأ : مهلوقك ردصم ريغ هنوك سنوي
 بجوأو ةليلق ةثيبخ ةغل هنإ : لاقو « ديبعلا بصن هيوبيس ركنأو « ريغ ال ديبع وذ روكذملاف ديبعلا
 يققحم رثكأ هيلع يذلاو . ديبعلا كلمت امأ يأ ردا فخ نع جاجزلا هلؤأو « عفرلا

 يا : هب لوعفم هنا ىلع بوصنم بيكرتلا اذه نم ءاج امم هوحنو ديبعلا نأ ىلع ماشه نباك نيرخأتملا
 حجارلا وه اذهو ةرصبلا ىرت امهم يأ : مكل ةرصب الف ةرصبلا امأ : مهلوق وحنو  ديبعلا تركذ امهم

 ثدحلا عقي ناب كلذو ًادحاو لولعملاو ةلعلا نمز نوكي ناب [هلماع نامزو هنامز داحتا] يناثلا [و]

 ءيجملاف آنيج برحلا نع تدعقو ًاعمط كتئجك ردصملا نمز ضعب يف لماعلا نومضم وه يذلا

 نامز لّوأ نوكي وأ « نبجلا ةنمزأ ضعب يف عقو برحلا نع دوعقلاو عمطلا ةنمزأ ضعب يف عقو

 ًاعاقيإ برحلا تدهش : وحن سكعلاب وأ كرارف نم ًافوخ كتئج : وحن ردصملا نامز رخآ ثدحلا
 هركذ امو « آدحاو هلماع لعافو هلعاف نوكي نأب [امهلعاف داحتا] ثلاثلا [و] نيقيرفلا نيب حلصلل

 هيوبيس كلذ طرتشي ملو « نيرخأتملاو ملعألا يأر وه لعافلاو تقولا يف داحتالا طارتشا نم فنصملا

 نإف [نيلاثملا يف مدقت امك] كلذو نيرخاتملل ًاعبت فنصملا هلاق ام دمتعملاو « نيمّدقتملا نم دحأ الو

 : ىلاعت هلوقكو] امهلماع لعافو امهلعاف اذكو «دحاو امهلماع نمزو امهنمزو ناردصم ءاغتباو ًالالجإ

 الب موزجم عراضم لعف اولتقت ةيهان ال فطع فرح واولا هبارعإو [(قالمإ ةيشخ مكدالوأ اولتقت الو»
 هي لوعفم دالوا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا

 لتقلل ةلع ركذ ردصم وهو هلجأل لوعفم ةيشخ عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو

 مكدالوا اولتقت الو ةيآلا ىنعمو . لعافلاو تقولا يف هل كراشم هاولتقت الو» : ىلاعت هلوق نم موهفملا

 مهل نمضو هنع مهاهنف رقفلا ةفاخم مهتانب مهدأو وه مهدالوأ مهلتقو : يواضيبلا لاق . ةقافلا ةفاخم

 تناك « ةايحلا ةلاح يف تانبلا نفد دأولا : هريغ لاقو ها «مكايإو مهقزرن نحن : لاقف « مهقازرأ

 ءاغتبا مهلاومأ نوقفني# : ىلاعت هلوقو] ها راعلاو يبسلاو ةليعلاو رقفلا ةفاخم كلذ لعفت برعلا

مخلا لاعفألا نم هنأل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف نوقفني هبارعإو [ للا ةاضرم
 ةعامجلا واوو ةس

 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو هب لوعفم لاومأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 نم موهفملا قافنإلل ةلع ركذ ردصم امإ وهو « هلجأل لوعفم ءاغتبا عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 قربلا مكيري يذلا وهإ» : ىلاعت هلوق وحن يف عنصت امف تلق نإف . ًالعافو ًاتقو هب دحتم وهو نوقفني

 افا



 بجي لب .لعافلا داحتا مدعل يايإ كتبحم كتئج الو نامزلا داحتا مدعل رفسلا تبهأت زوجي الو

 10 ا . يايإ كتبحمل كتثجو رفسلل تبهأت : لوقت ماللاب هرج

 : تلق . نوبطاخملا مه عمطلاو فوخلا لعافو هناحبس هریمض وه یری لعاف نف «اعمطو افوخ
 لعافلا دحتيف ناردصم ال عامطإلاو ةفاخإلا وأ عيمطتلاو في ةيوختلا ىنعمب ردصم امسا عمطلاو فوخلا
 لعاف نإف «هنم ةنمأ ساعنلا مكيشغي ذ 1{ : وحن كلذكو هللا وه عيمطتلاو فيوختلا لعاف نأل ذئنيح
 [رفسلا تبهأت زوجي الو] ًالاح نوكي نأ زوجيو هلجأل لوعفم وهف هناحبس يرابلا وه ةيشغتلاو ةنمألا

 ناك نإو رفسلا نمز ىلع قباس بهأتلا نمز نإف [نامزلا داحتا مدعل] هلجأل لوعقم رفسلا بصنب

 هرفس يف رفاسملا اهجاتحي يتلا ةدعلا يهو « ةزمهلا مضب ةبهألا نم ذوخأم بهأتلاو . ًادحاو امهلعاف

 كتبحم بصنب [يايإ كتبحم كتثج] : وحن ًاضيا زوجي [الو] سوماقلا مالك هديفي امك هوحنو دازلاك
 نإف [لعافلا داحتا مدعل] هبصن زجي مل امنإو هب لوعفم يايإو هلعافل فاضم هلجأل لوعفم هنأ ىلع
 لب] ًادحاو امهنمز ناك نإو هبصن زوجي الف « بطاخملا وه ردصملا لعافو ملكتملا وه ءيجملا لعاف

 [ماللاب] هرج نوكيو هبصن زاوج طورشل هئافيتسا مدعل نيروكذملا نيلاثملا يف ردصملا يأ [هرج بجي

 لحم يف رورجمو راج رفسلل لعافو لعف تبهأت هبارعإو [رفسلل تبهأت لوقت] اذه ىلعو « ةيليلعتلا
 لوعفمو لعافو لعف كتئج هبارعإو [يايإ كتبحمل كتثجو] ملكتملا ريمض نم لاحلا ىلع بصن
 لصفنم ريمض يايإو هلعاف ىلإ فاضم ردصم ةبحمو ماللاب رورجم كتبحم رج فرح ماللا كتبحمل

 « تئج يف ءاتلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو « هب لوعفم بصن لحم يف
 تابيط مهيلع انمرح اوداه نيذلا نم ملظبفإط : وحن ءابلا يهو ليلعتلا ديفي ام لكب رجي نأ زوجيو
 ةدعوم نع الإ وحن نعو هببسب يأ # هيف متضفأ اميف مكسمل» : وحن يفو «مهّدصبو مهل تلحأ

 «مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو» : وحن ىلعو «مكاده امك هوركذاو» : وحن فاكلاوهمايإ اهدعو

 ردصملا اطرش دقافلا للعملا نم ةدمعلا يف كلام نبا ىنثتسا دقو . ينومركت اميك مكترز : وحن يکو

 هلعاف فلتخا نإو هبصن زوجي لب لعافلاو نامزلا داحتا هعم بجي الف امهتلصو نأو نأ نم لّوؤملا
 ينمركت كنأ وأ ينمركت نأ كترز : وحن هلماع نمزو هنمز وأ هلماع لعافو

 يف اهنع بان امو ليلعتلا مالب هرج زوجي لب هبصن نيعتي ال ةثالثلا طورشلا ىفوتسا ام : [هيبنت]

 اهنم ًادرجم ناك نإ ةلقبو بيدأتلل هتبرضك لأب ناك نإ ةرثكب رجيف ةقباسلا فورحلا نم ليلعتلا ةدافإ

 : هلوقك ةفاضإلا نمو

 رصتني هيرصان اونوكت نمو ربج مكيف ةبغرل مكمأ نم

 رصتني هيرصان اوضوكت نمو ربج ةبغرل ملكمأ نسم 1

 نيعم لئاق ىلإ ببني ملو . زجرلا روطشم نم : ناتيبلا

۳۹۲ 



 ءاغتبا مهلاومأ نوقفني# . للا ةيشخ نم طبهي امل اهنم إو : وحن ًافاضم ناك نإ ءاوتسابو

 ةيضق : مهضعب لوق هديفي امك رجلا فرح ةطساوب هب الوعفم نوكي هرج لاح يفو ملا ةأضرم

 ةطساوب هب لوعفم هنأ ىلع موقلاو بجاحلا نيا يأر كلذو هل لوعفم كلالجإل تمق : وحن ناّدحلا

 . ها حالطصالا يف ةحاشم الو رجلا فرح

 ةبغرل « هدصق هنأ ديرت ًاممأتو ًاميمأت همأو هدو لثم آمأ همؤي نالف مأ : لوقت « مكدصق مكمأ : ةغللا

 اذهو هدري ملو ههرك اذإ هنع بغر : لوقتو هدارأ اذإ هيف بغتراو هبغرو اذك يف نالف بغر : لوقت ةدارإلا ةبغرلا

 نزو ىلع اريج هريجي أنالف نالف ربج : لوقت ربج اهب قلعتي يذلا راجلا ريغتب اهانعم ريغتي يتلا لاعفألا دحأ
 رصانلاو ةمالسلا عمج رصان عمج هيرصان رسك نم همظع حلصأ وأ رقف نم هانغأ اذإ ًارصن هرصني هرصن

 وفل

 دقف هنورصنت متنأ اونوكت نمو هدوصقمب رفظ دقف مكناسحإ يف مكتبغر لجأل مكدصق نم : ىنعملا
 , )ها . هودع ىلع رصتنا

 مَا [مكُمأ] عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ادتبموهو « نيلعف مزجي مزاج طرش مسا [نم] : بارعإلا
 مسا ىلإ دوعيوه هريدقت ازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا لعف ضام لعف

 ء عمجلا ةمالع ميملا ٠ بصن لحم يف مضلا ىلع ىلع ينبم هب لوعفم بطاخملا ريمض [فاكلا] « طرشلا

 لعف [ربج] ةبغرل ةفص فوذحمب وأ « ةيغرب قلعتم رورجمو راج [مكيف] [مأ] ب قلعتم رورجمو راج [ةبغرل]
 ةقطاع واولا [نمو] . فقولا لجأل نكسو مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا باوج لوهجملل ينبم ضام

 واوو نونلا فذحب موزجم طرشلا لعف صقان عراضم لعف [اونوكت] نيلعف مزجي مزاج طرش مسا [نم]
 ريمض ءاهلا « ملاس ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب بوصنم هربخ يرصان [هي رصان] . همسا ةعامجلا

 طرشلا اتلمجو ةرهاظلا نوكسلا همزج ةمالعو موزجم طرشلا باوج عراضم لعف [رصتني] هيلإ فاضم ةبيغلا
 . امهنم ةدحاو لك يف طرشلا مسا وه يذلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف نيترابعلا يف باوجلاو

 عم ماللا وهو ‹ ليلعتلا فرحب هرج دقو هلجأل ًلوعفم عقاو يبلق ردصم هنإف [ةبغرل] : ا

 . ها . ًابوصنم نركي نأ ريثكلاو ليلق ليبقلا اذه نم ناك ام رجو ةفاضإلا نمو لأ نم ًادرجم هنوك

 )١( ص / ۳ ج بدألا ةئازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا : دومحم ىنيعلا ۷° .

 ) )۲ص / ؟ ج كلاسلا ةياده نيدلا يبحم دمحم ٤۷-٤۸ .

۳۹۲ 



 هعم لوعفملا باب

 TR ‹«لعفلا هعم لعف نم نايبل عم ىنعمب واو دعب ركذي يذلا بوصتنم ا مسالا وهو

 ءاملا ىوتساو شيجلاو ريمألا ءاج :وحن هفورحو لعفلا ىنعم هيف مسا وأ لعف اهيف ةلمحب

 زن ا اي EOS ARDE ا n WU REE TET PEE ae ا ا ا TA a E E e ةبشخلاو

 هعم لوعفملا باب

 يهو ةرهاظ ةطساوب الإ هيلإ لصي ال لماعلا نوكل اهرخآ لعجو ليعافملا ةمتاخ وه بابلا اذه

 ةرابعو ًاقلطم يسايق هنأ يماصعلا هلاق امك راتخملا ناك نإو ايعامس وأ ًايسايق هنوك يف فالخللو واولا

 مدع روفصع نبا راتخاو ةروكذملا طورشلا ىلع هيف سايقلا لامعتسا حيحصلاو كلام نيا لاق مهضعب

 هب لوعفملا يف رورجملا ىلإ دنسأ امك لوغفملا لإ دنسأ قعافلا:بئاث هع هلوقو هلأ سايقلا

 نيرخأتملا ضعب هفلاخو يماصعلا لاق اذك لأ ىلع دئاع رورجملا ريمضلاو هل لوعفملاو هيف لوعفملاو

 ليحو# : ىلاعت هلوق يف ليق امك لوعفم نم موهفملا ردصملا ىلإ دئاعلا ريمضلا وه لعافلا بئان لاقف

 وهو] ها لعافلا نع هتباين حصي الف نيبك ةيفرظلا ىلع بصنلا مزال عم نأل 4نوهتشي ام نيبو مهنيب

 لوعفملاك ىنعملا يف وهو هانعمو هفورح هيف امم ههبش وأ لعف نم هلبق امب [بوصنملا] ةلضفلا [مسالا

 [ عم ىثعمب واو دعب ركذي يذلا] ءاقنع نبا هلاق ةبحاصملا ءاي لينلاب ترس هانعم لينلاو ترس وحنف هب

 ىلع ال [لعفلا هعم لعف نم نايبل] عم ىنعمب واو دعب بوصنملا مسالا كلذب ءيج ةيعملل ةديفم يأ

 رودص يف لعافلا عم نوكت نأ اهب دارملاو ةبحاصملا ةهج ىلع لب ةلثمألا هديفت امك ةكراشملا ةهج

 : وحن دحاو نمز يف هيلع لعفلا عوقو يف لوعفملا عم وأ اديزو ترس : وحن يف كلذو هنع لعفلا

 يذلا [لعفلا ىنعم هيف مسا] اهيف [وأ لعف اهيف ةلمجب] مسالا كلذ يأ [ًاقوبسم] اهليصفو ةقانلا تكرت

 اذهو ء شيجلا عم يأ [شيجلاو ريمألا ءاج : وحن] ةيلصألا يأ [هفورحو] ثدحلا وهو هنمضت

 EE لش ل لعف اهيف ةلمجب قوبسملل نالاثم هدعب يذلاو لاثملا

 ءاملا ىوتساو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هعم لوعفم شيجلا ةيعملا واو واولا لعاف ريمألا

 يف لوقت امك فلألا ىلع ةردقم ةحتف ىلع ينبم ضام لعف ىوتسا هبارعإو . ةبشخلا عم يأ [ةبشخلاو

 وهو هعم لوعفم ةبشخلا ةيعملا واوواولا ةبشخلاو لعاف ءاملا « فلأ هرخآ امم كلذ وحنو ىعسو ىلص

 ًاحلاص نوكي دق واولا دعب ام نأ ديفيل لاثملا فنصملا ددعو « هرخآآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم

 ىلإ ىنعملا يف ءيجملا ةبسن نإف لوألا لاثملاك كلذو هيلع هقطع حصيف همكح يف هلبق ام ةكراشمل

 واولا دعب ام نوكي ال دقو شيجلا ءاجو ريمألا ءاج لوقت نأب بطاخملا ىلإ اهناكمإ ةنكمم شيجلا

 ةكراشم ريغ ةبشخلا نإف يناثلا لاثملاك كلذو هيلع هفطع عنتميف همكح يف هلبق ام ةكراشمل ًاحلاص
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 دض وه يذلا لاوتعألا ىتعمب ل هالتعالاو عافترالا ىنعمب انه ءاوتسالا ذإ ءاوتسالا يف ءاملل

 ولو سايقم ةبشخلاو هعم ًالوعفم اهبصن بجيو كلذب ىنعملا داسفل ءاملا ىلع اهفطع عنتميف جاجوعالا

 نزو اهب فرعي ةمالع هيفو ةريبكلا كربلا يفو ابلاغ راهنألا يف زكري توحنم رجح وأ هوحنو ديدح نم

 يأ هئاوتسا يف ةبشخلل آبحاصم راص ىتح دادزي لزي مل ءاملا نأ ىنعملاو . ًاصقنو ةدايز هردقو ءاملا

 نإف هفورحو لعفلا ىنعم هيف مسا اهيف ةلمجب قوبسملل لاثملا اذهو هعم يأ [لينلاو رئاس انأو] هعافترا

 ًاضيأ بصنلا هيف بجيو فطعلا هيف عنتمي لاثملا اذهو لعفلا فورح يه هفورحو ريسي ىنعمب رث

 ذئنيح لاثملا ىنعمف ىرج لاقي لب لينلا راس لاقي ال هنأل اهلبق امل واولا دعب ام ةكراشم هيف حصي ال هنأل

 داسف هلبق يذلاو لاثملا اذه نم ملع دقو « هعم لينلا راسو راس هنأ ال لينلا ريسلا يف بحاصم رثاس انأ

 لاقي الف شيجلاو ريمألا ءاج : وحن ىنعملا يف فطعلا زوجي ثيح الإ بصنلا زوجي ال شفخألا لوق

 ال كحضلاو ةيراسلا ىلإ دنسي ال سولجلا نأل سمشلا عولطو ديز كحض الو ةيراسلاو ديز سلج

 . سمشلا ىلإ دنسب
 ري لاو ادق رك ااا لرممالا هلال دخلا نورك ايي [هیبنت]

 لعف وه لب مساب سيل هنكل ةيعملل هيف واولا تناك نإو هنأل ب رشت بصنب نبللا برشتو كمسلا لكأت

 ةي هم لوعفعادلإ ! ليقو « ىلاعت هللا ءاش نإ لعفلا بصاون يف يتأيس امك ةفطاع هلثم يف واولاف

 لعفلاو نأ نم ًالوؤم وأ احيرص نوكي نأ نم معأ مسالاب دارملاف اذه ىلعو ماشه نبا ديفح هححصو

 هال یار وحن ةلمج نوكي الو حجارلا فالح وهو ةفطاع ذئنيح هلثم يف واولا نوكت الو

 نيبرعملا نيب رهتشتو ةيضارتعا اهل لاقي واولا هذهو ةيلاح ةلمجلاو هربخ ةعلاطو ًادتبم سمشلاو انلوقف

 نينثا لعف كارتشالا ناك نإو هنآل ورمعو ديز كرتش ها : وحن يف بصنلا زوجي الف ةدمع الو لاحلا واوب

 ديز كرتش رتشا لاقي الف رخآلا نع امهدحأب ءافتكالا حصي الف نالعاف امهنأل ةلضف امهنم دحاو سيل هنأ الإ

يز ءاجك ةيعملا واو ريغ دعب الو هبايثب دبعلا كتعبو ديز عم تئج : وحن واولا ريغ دعب عقي الو
 هوخأو د

 لجر لك وحن يف زاجأ هنإف يرميصلل افالخ درفم دعب الو نامزلا داحتا بجوت ةيعملا ذإ هدعب وأ هلبق

أ برعأ هنإف اضيأ يرشخمزلل آفالخو هعم ًالوعفم واولا دعب ام بصن كبرو تنأو هتعيضو
 يف كاخ

ىلع ءاج هنأو فاكلا ىلع فوطعم هنأ حيحصلاو هعم ًالوعفم مهرد كاخأو كبسح : وحن
 رصق ةغل 

م هيف ام دعب الو « هيفكي يأ كاخأ بسحبو كبسح ريدقتلاو فوذحمل هب لوعفم وه وأ خألا
 لعفلا ىنع

هبنا ىنعم هيبنتلا ءاه يف نأل ةدحوملا ءابلاب كابأو كل اذه وحن يف بصنلا زوجي الف هفورح نود
 اذ يفو 

 فورح هيف مسا الو لعف لعفلا لبق اميف سيل هنأل رقتسا ىتعم كل يفو ريشأ ىنعم
 مهلوق امأو « لعفلا

 يف بصنلا عمسو فطعلاب عفرلا رثكألاف ديرث نم ةعصقو تنأ فيكو آديزو تنأ فيكو آديزو تنأ ام
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 ك7 هنايتإو حيبقلا نع هنت ال :وحنو نيريخألا نيلاثملا وحن ةيلوعفملا ىلع بصنلا بجي دقو

 نم ةعصقو نوكت فيكو آديزو نوكت فيكو آديزو تنك ام لصألاو فوذحمب العافريمضلا لعجب كلذ

 بصن فيكو ها ةلمجلا هربخ ًادتبم امف ةمات هذه ناكو لصفناو ٠ هريمض زربف هدحو لعقلا فذحف ديرث

 هنأ هعم لوعفملا ماكحأ نمو « اهل ناربخ فيكو امو اهمسا ريمضلاو ةصقان ناك نإ ليقو « لاحلا ىلع

 ىوتسا لاقي الف طقف هبحاصم ىلع الو ديزب تررم آرمعو لاقي الف اعم بحاصملاو هلماع ىلع مدقتي ال

 الف رورجم وأ فرظب ولو واولا نع هلصف زوجي الو كلذل هتزاجإ يف ينج نبال ًافالخخ ءاملا ةبشخلاو

 واولا هذه نأ الإ اهفوطعمو ةفطاعلا واولا نيب فرظلاب لصفلا زاج نإو هنأل آرمع مويلاو ديز ماق لاقي

 ضعب ناك امل مث « هعم لوعفملا نيبو اهنيب لصفلا عنتما كلذلف رورجملا عم راجلا ةلزنم تلزن

 E ا ا م حا و ع ل

 وحن] فطعلا نم عنام دوجو دنع كلذو [ةيلوعفملا ىلع بصنلا بجي دقو] لاقف كلذ مكح نيب

 داسف ديفي فطعلا نأ نم مدقت امل لينلاو رئاس انأو ةبشخلاو ءاملا ىوتسا امهو [نيريخألا نيلاثملا

 ءاملا يوان ةي قنععلا نأل فطعلا عنتمي مل ىواست یب ىرتسا رف نإ معن دارملا ىنعملا

 نع هنت ال : وحنو] هنم عفرأ ةبشخلا تسيلف ةبشخلا غلب ىتح عفترا ءاملا نأ ىنعمبولعلا يف ةبشخلاو

 فالح وهو هنايتإ نعو حيبقلا نع هنت ال ىنعملا ناكل فطعلاب رجول ذإ ابوجو بصنلاب [هنايتإو حيبقلا
 : رعاشلا لوق نم ذوخأم ظفللا اذهو دارملا ىنعملا

 ميظع تلعف اذإك يلع راع  هلفم يتأتو قلخ نعهنتال

 ميظع تلبعف اذإ كيلع راع | هلثم ينأتو قلخ نع هلت ال4

 . لماكلا نم تيبلا

 ةديصق نم تيبلا اذهو . نيعباتلا هوجو نم وهو ورمع نب ملاظ همساو < يلؤدلا دوسألا وبأ : هلئاق

 : اهعلطم ةليوط

 موصخو هل ءادعأ موقلاف هيعس اولاني ملذإ ىتفلا اودسح

 ميمذل هنإ ًاضغفبو ًادسح اههجول نلق ءانسحلا رئارضك

 : تيبلا هلبقو
 ميكح تنأف هنع تهتنا اذإف اهّيغ نع اههناف كفنب أدبا

 ميلعتلا عضفنيو كنم لوقلاب يفتشيو لوقتام عمسي كانهف

 ... خلإ قل نع هت ال

TIT 



 000 «مكءاكرشو مكرمأ اوعمجاف» :ىلاعت هلوقو سمشلا عولطو ديز تامو

 هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف هنت ةيهان ال هبارعإو

 واو واولا هنايتإو هنتب قلعتم رورجمو راج حيبقلا نع تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فلألا وهو

 عولطو ديز تامو] ةفاضإلاب رج لحم يف ءاولاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هعم لوعفم نايتإ ةيعملا
 هبارعإو . توملا هب موقي ال سمشلا عولطو ىن ملا يف كيرشتلا يضتقي فطعلا ذإ بصنلاب [سمشلا

 اقم ناار ESE عولط ةريعلا رار دارا لان ديز ضام لعف تام

 يتم نم لعف اوعمجا فط فرخ ءاقلا هبارعإو [( مكءاكرشو مكرمأ اوعمجاف# : ىلاعت هلوقو] هيلإ

 وج لحم يف فاكلاز هب لرم زم لاق عقر لم ىف لصتم نيم ةا جلا واو نونلا فذح ىلع

 يف لصتم ريمض فاكلاو هعم لوعفم ءاكرش ةيعملل واولا مكءاكرشو عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب

 لاقي ال را ىلع مقي ال عمجا نال ةفطاع واولا تسيلو مكئاكرش عم يأ ةفاضإلاب رج لحم

 يرمأ تعمجأو زمه ريغب يئاكرش تعمج لاقي امنإ نايعألا ىلإ ىدعتي ال عمجأ نأل يئاكرش 50

اوعمجأف ريدقتلاو مكءاكرش يف لماع لعف اهدعب ردقيو ةفطاع واولا لعجت نأ زوجيو هلوأ يف زمهلاب
 

 اذه ىلعو يئاكرش تعمج لاقي هنأ نم ررقت امل لصو ة ةزمهب مكءاكرش اوعمجاو عطق ة ةزمهب مكرمأ

 لك راعلا راع « ةيجسلا نيتمضب قلخلا ء ءيشلا نع فكلا بلط وهو ىهنلا نم وه [هنت ال : ةغللا

 . كيلع ميظع راع اذه نإف هلعفت تنأ رمأ نع فكلا كريغ نم بلطت ال : ىنعملا

 اهلبق ةحتفلاو فلألا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف [هنت] 20 ةيهأن [EY : بارعإلا

 واولا [يتأتو] « [هنت] ب قلعتم رورجمو راج [قلخ نع] « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو « هيلع ليلد

هلعافو 3 ةيعملا واو دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف يتأت ٠ ةيعملل
 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض 

 راج [كيلع] « راع كلذ يأ فوذحم !دتبمل ربخ [راع] « « هلثم ىلإ فاضم ءاهلاو يتأتل هب لوعفم [هلثم] تنأ

 هباوجو 3 اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف ةلمجلاو 3 طرشلا ىنعم نمضت فرظ [اذإ] 2 راعب قلعتم رورجمو

 نم اهل لحم ال « اهفوصومو ةفصلا نيب ةضرتعم هباوجو طرشلا نم ةلمجلاو ‹ هلبق ام هيلع لدي فوذحم

 . ها راعل ةفص [ميظع] « بارعإلا

وج يف ةيعملا واو دعب عراضملا لعفلا بصن ثيح [يتأتو] : هلوق هيف دهاشلا
 ةرمضم نأب يهنلا با

 ىنعملا فالخ وهو هنايتإ نعو حيبقلا نع هنت ال ىنعملا ناكل فطع ول ذإ : حراشلا لاق , ىف )ھا ًابوجو

 . دارملا

 )١( ط / ۲۴۲-۲۴۴ ص ليقع نبا ىلع يواجرجلا عبط ,ليقع نبا ىلع ليلجلا حتف 5 .
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 لوألا لاخلا :وحن هيلع فطعلا حجرتي دقو او تمق وحن فطعلا ىلع حجري دیو

 هبشملا امأو (لصف) . لصألا هنأل حجرأ اههبشأ ايفو (هيف فطعلاف ورمعو ديز ءاج :وحنو

 e . يتأيسو هجولا بصنب ههجو نسح ديز :وحنف هب لوعفملاب

 يأ [حجرتي دقو] عمج هحجر ام وهو ةيعملا ىلع بصنلا هيف نيعتي امم نوكي ال روكذملا لاثملاف
 هعم لوعفم هنأ ىلع آديز بصنب [آديزو تمق : وحن] يعانص رمأل [فطعلا ىلع] هعم ًالوعفم بصنلا
 دعب الإ نسحي ال لصتملا عفرلا ريمض ىلع فطعلا نأل ملكتملا ريمض ىلع ًافطع هعفر نم حجرأ وهو

 : وحن ناك لصاف ياب امهنيب لصفلا دعب وأ «مكؤابآو متنأ متنك دقلط : وحن لصفنم ريمضب هديكوت

 هركذ اميف بصنلا ناحجرو « الب امهنيب لصفلل ان ىلع فوطعم انؤابآف ¢ انؤابآ الو انكرشأ ام
 هبوجوب هتيفاك يف بجاحلا نبا مزجو حيضوتلا يف ماشه نبا هب مزجو نييفوكلا بهذم وه فنصملا
 مهدنع كرت امل هنأل روهمجلا هيلع يذلا هنإ هريغ لاقو . حصألا هنإ لاقو « رطقلا يف ماشه نبا اذكو

 ةهج نم بصنلاو عفرلا نيب قرفلاو ةيعملا ىلع صيصنتلا واولا نم دصقلا ناك فطعلا ححصم

 نإو آديز نإف عفرلا فالخب دحاو تقو يف مايقلا يف ملكتملل ديز ةكراشم يضتقي بصنلا نأ ىنعملا
 فطعلا حجرتي دقو] يهكافلا هلاق « دحاو تقو يف امهمايق نوكي نأ مزلي ال مايقلا يف ملكتملا كراش

 ديز ءاج : وحنو] شيجلاو ريمألا ءاج وهو [لوألا لاثملا : وحن] كلذو بصنلا ىلع يأ [هيلع
 امم [امههبشأ اميفو] ٍنيروكذملا نيلاثملا يأ [امهيف فطعلاف] ديز ىلع ًافطع ورمع عفرب [و رمعو
 يف [لصألا هنأل حجرأ] نيوخألاك ديزو انأ تنك : وحن ىنعملاو ظفللا يف فعض نم لاح هيف فطعلا

 لحمو هريغو يهكافلا لاق . هعم لوعفملا ىلع بصنلا زوجي كلذ عمو فعض الب نكمأ دقو واولا

 رظن اذإ اما عفرلاو بصنلا ىنعم فالتخال ملكتملا دارم نع رظنلا عطق اذإ فطعلا وا بصنلا ناحجر

 . ىهتنا ناحجر روصتي الف فطعلاف الإو « بصنلا نيعت اصن ةيعملا دصق نإف هيلإ

 : وحن يف ةيعملاو فطعلا علتمي [ةمتت]

 ًادراب ءامو آائبت اهتفلع

 ًادراب ءامو انبت اهتفلع

 حاحصلا نم ةحيحص ةخسن ةيشاح يف تيأر : يدادغبلا لاق « هلثاق فرعي الو . زجرلا نم : تيبلا
 . ها . هدجأ ملف هناويد تشتفف ةمرلا يذل هنأ

 : همامتو

 اهانيع ةلامه تدغ ىتح

 )١( ج بدألا ةنازخ رظنأ ١ / ص 444 .
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 مق م مم افالم هدم الماهر وم دراما ماراو وياهم amanan naan sernama هوا عدة هماقو موا ماق

 ىتح فلعيال ءاملا نأل ًادراب ءام اهتيقسو آنبت اهتفلع ريدقتلاو لماعلا رامضإ ىلع بوصنم وه لب

 وأ هلبق عقي لب ةيعملا ىلع هبصن حصي ىتح فلعلا تقو نبتلا بحصي الو ىقسي لب فطعلا هيف حصي
 : هلوق وحن كلذكو هدعب

 انويعلاو بجاوحلا نججزو  |ًآموي نزرب تايناغلاام اذإ

 . تتش ىوريو تدب ىتح : ىوريو

 لبج لثم فالع عمجلاو « هب فولعملل مسا نيتحتفب فلعلاو « برض باب نم فلع [اهتفلع] : ةغللا

 رطملاو عمدلا لمه : لاقي يرجلا وهو  لومهلا نايرجلا ةريثك يا  ةلامه تراص يا [تتش ىتح] . لابجو

 . المهو دعق باب نم الومه

 . نايرجلا ةريثك اهنيع تراص ىتح ءام اهتيقسو ًانبت ةبادلا هذه تفلع : ىنعملا

 لوعفم [ًاتبت] . لوأ لوعفم ءاهلاو « لعاف ملكتملا ريمض ءاتلاو « ضام لعف فلع [اهتفلع] : بارعإلا

 .٠ ءام اهتيقسو هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم ءام . ةلمج ىلع ةلمج فطع ةفطاع واولا [ءامو] « فلعل ناث

 [ىتح] « ءامل ةفص [ًادراب] « كلذ يف رخآ ًامالك فرعتسو « ةقباسلا ةلمجلا ىلع واولاب ةفوطعم ةلمجلا هذهو
 لعاف [اتيع] تدغ لعاف نم لاح [ةلامه] . ثينأتلا ةمالع ءاتلاو « ضام لعف ادغ [تدغ] « رجو ةياغ فرح

 يف هدعب ام عم تدغو . هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو فاضم انيعو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألاب عوفرم تدغ

 مالكلا ريدقتو [فلع] ب قلعتم رورجملاو راجلاو « ىتحب رورجم ردصملا اذهو . نأب كوبسم ردصم ليوأت

 . اهانيع ةلامه اهودغ ىلإ ءام اهتيقسو ًانبت اهتفلع

 حمي ال هيلع فوطعملا يف لماعلا نوكل هلبق ام ىلع ةفطع نكمي ال هنإف [ءام] : هلوق هيف دهاشلا

 رامضإ ىلع بوصنم وه لب : حراشلا لاق . هلاح ىلع لماعلا اذه ىنعم ءاقي عم فوظعملا ىلع هطيلست

 هعم لوعفم هنأ : لوألا . هجولا اذه ريغ نارخآ ناهجو يقبو . ها ءام اهتيفسو ًانبت اهتفلع ريدقتلاو لماعلا

 ركذ دقو . هعم لوعفم هنأ ىلع بصتنا يونعم وأ يظفل عنامل واولا دعب يذلا مسالا يف فطعلا حصي ال هنال

 لعفلا نيمضت دعب نكلو ء درفم ىلع درفم فطع هلبق ام ىلع فوطعم هنأ : يناثلا . ليقع نبا هجولا اذه

 آنبت اهتلئأ كلذب لئاقلا دنع مالكلا ريدقتو . اعيمج هيلع فوطعملا ىلع طلي نأ حصي ىنعم اهتفلع وه يذلا

 . فرصتي ها كلذ وحن وأ ءامو ًانبت اهل تمدق وأ « ءامو

 انويعلاو بجاوحلا نججزو اموي نزرب تايناغلاام اذإ 6

 : اهعلطم ةديصق نم ديبع همساو « يريمنلا يعارلا هلئاق . . رفاولا نم تيبلا

 انيزحلا نيكباو اربخانل اتيت“ نأ يبح تايآ تبأ

 ترج دقو . اهراثآ نم يقب امو بيبحلا راد تامالع دارأو « ةمالعلا يهو ةيآ عمج [يبح تايآ] : ةغللا

 ةارملا يهو ةيناغ عمج [تايناغلا] . مهعزج ةدشل آراهظإ لالطألا اولئاسيو < موسرلا اوربختسي نأ مهتداع
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 وهو جيجزتلا يف بجاوحلا بحاصت الو لحكت لب ججزت ال نويعلا نأل نويعلا نلحكو يأ
 . هجولا وهو ناكملا يف امهبحاصت لب امهنيسحتو نيبجاحلا قيقدت

 دحاول يدعتملا لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلاب بوصنملا وهو هب لوعفملاب هبشملا امأو [لصف]
 مساب ةهبشم ةفص نسحو ربخ نسح أدتبم ديز هبارعإو [هجولا بصنب ههجو نسح ديز : وحتف]
 وه هريدقت آزاوج اهيف رتتسم ريمض اهلعافو لوعفملا بصنتو لعافلا عفرت لعفلا لمع لمعت لعافلا
 عفر ولو هتلمج ىلإ نسحلا دانسإ نسح ههجو نسح نم نأل هل نسحلا ميمعت ديفيل ديز ىلع دوعي
 سيلو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بوصنم هجوو طقف ههجول ًادنسم نسحلا ناكل لعاف هنأ ىلع هجولا
 لوعفملاب هبشملا يأ [يتأيسو] هنم تغيص يذلا اهلعفك ىدعتت ال ةرصاق ةهبشملا ةفصلا نآل هب لوعفم

 زاج ةركن ناك نإو ةفرعم ناك نإ هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع هبصن نيعتي هنأو ةهبشملا ةفصلا باب يف هب
 . زييمتلا ىلع بصنلاو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلا هيف

 يه : لاقيو « لاجرلا ىلإ فزت نأ نع اهيبأ تيبب تنغتسا يتلا يه : لاقيو ةنيزلا نع اهلامجب تنغتسا يتلا

 . نققدو « نققر [نججز] « نرهظأ [نزرب] « لاجرلا ىلإ علطتلا نع اهجوزب تنغتسا يتلا
 [تايناغلا] « ةدئاز [ام] « هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخخ نمزلا نم لبقتسي امل فرظ [اذإ] : بارعإلا

 يف لعافلاو فوذحملا لعفلا نم ةلمجلاو تايناغلا نزرب ام ذإ يأ روكذملا لعفلا هرسفي فوذحم لعفل لعاف

 [ًاموي] ١ ةرسفم اهل لحم ال ةلمجلاو لعاف ةوسنلا نونو ضام لعف زرب [نزرب] « اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم
 ةفوطعم ةلمجلاو . لعافو لعف نججز ةفطاعواولا [نججزو] « نزرب هلماع ةيفرظلا ىلع بوصنم نامز فرظ

 لعفل هب لوعقم نويعلا ةفطاع واولا [انويعلاو] نججزل هب لوعفم [بجاوحلا] « تايناغلا نزرب ةلمج ىلع
 نججز] ةلمج ىلع واولاب ةفوطعم ةلمج هلوعفمو « هلعاف عم لعفلا اذهو ء نويعلا نلحكو ريدقتلاو « فوذحم

 : هلوق وهو دهاشلا تيبلا دعب [اذإ] باوجو [بجاوحلا
 انودكلا ندهعي مويلا ةارس لسغ تاذب نهلامج نخنأ

 فوطعملا عم نويعلا وهو « ةفوطعم نوكت نأ حلصت ال ةملكلا هذه نإف [انويعلاو] : هلوق هيف دهاشلا

 نود بجاوحلل نوكي قيقرتلاو قيقدتلا وه يذلا جيجزتلا نآل [نججز] وهو لماعلا يف [بجاوحلا] وهو هيلع
 . (9ها نويعلا

 . ها اهيلإ عجراف قباسلا دهاشلا يف ناقباسلا ناهجولا هيف ترج دقو

 )١( ص برألا ىهتنم :نيدلا ييحم دمحم 527-747 :

 ) )۲هوحنو ءاسك نم اهبكرم ةأرملا هب ءىطوت ام وهو ندك عمج مضلاب .

 ضرك



 ًابكار ديز ءاج :وحن لعافلا نم امإ تائيهلا نم مهبنأ امل رسفملا بوصنملا مسالا وه

 EEA NR نم وأ (افئاخ اہنم جرخفإ : ىلاعت هلوقو

 لاحلا باب

 ريكذت حصفألاو لقنتلا وهو لوحتلا نم اهقاقتشاو لاوحأ اهعمج يف مهلوقل واو نع ةبلقنم اهفلأو

 ثينأت ال ةمزال ةلاح هذهك امهثينأتو مزال لاح اذهك امهريكذتزوجيو ةمزال لاح هذهك هانعم ثينأتو هظفل

 ثدح ىلع لد ام وهو فصولا يأ [مسالا وه] مزال ةلاح اذه : وحن عنتميف هانعم ريكذت عم هظفل

 لد بكارو مايقلاب تفصتا تاذ ىلع لدي هنإف مئاقك ردصملا اهب ماق تاذو ردصم ىلع يأ هبحاصو

 هنأ الإ ةثيهلل آنيبم ناك نإو هنإف ىرقهقلا تعجر يف ىرقهقلا وحن جرخف بوكرلاب تفصتا تاذ ىلع

 ةلمجلا لخدتل هب ًالوؤم وأ نتملا يف ةيتآلا ةلثمألاك احيرص فصولا ناك ءاوسو فصو ال ردصم

 وأ اظفل [بوصنملا] فصولا ليوأت يف اهنإف ًالاح تعقو اذإ رورجملاو راجلاو فرظلا نم اههبشو

 ًافالخ حصألا ىلع !دبتملا نم يتأي ال اذهلو « حصألا ىلع هريغ هيف لمعي الو طقف هبحاص لماعب الحم

 لمع خسان هيلع لخد اذإف « اهبحاصو لاحلا نيئيش يف لمعي الف فيعض لماع ءادتبالا نأل هيوبيسل

 مهبنا امل رسفملا] هنم ءاجو عيمجلا يف حصألا ىلع نأكو لعلو تيلو امهتاوخأو داكو ناككلاحلا يف

 تائيهلاو هيلع هعوقو وا هنم لعفلا رودص تقو اهيلعوه يتلا هتافصو هل وه ام تائيه يأ [تائيهلا نم

 دارملا ليهستلا يشاوح يف ماشه نبا لاقو . سوماقلا يف اذك هتيفيكو ءيشلا لاح رسكتو ةئيه عمج

 « ةرّدقم وأ لاحلا كلت تناك ةققحم ردابتملا وه امك ةدهاشملا ةسوسحملا ةلاحلاو ةروصلا ةئيهلاب

 ًارّدقم يأ دغ هب ًادئاص رقص هعم لجرب تررمك ةرّدقم لاح ةيناثلاو « ةققحم ًالاح ىلوألا ىمستو

 نلخدتلإ» : ىلاعت هلوق ماشه نبا هنم لعجو مكدولخ نيرّدقم يأ «نيدلاخ اهولخداإ» هنمو كلذ

 ةبسنلاب كلذك وهو ينيمامدلا لاق . (نيرصقمو مكسوءر نيقلحم نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا

 ام نايبل [امإ] ىهتنا ةرّدقملا ال ةققحملا ليبق نم اهنإف نينمآ ىلإ ةبسنلاب ال نيرصقمو نيقلحم ىلإ

 تقو هتثيه نيبم ديز نم لاح بصنلاب آبكارف [ًابکار ديز ءاج : وحن] ًاظفل [لعافلا] ةئيه [نم] مهبنا

 لاح ًافئاخف [# ًافئاخ اهنم جرخفو : ىلاعت هلوقو] ًافساك ردبلا ملطو ًاكحاض ديز ءاج هلثمو هئيجم

 مهل امف» : وحنو اهتاوخأو ناك مساك ىنعم لعافلا نم وأ هجورخ تقو هتثيه نيبم جرح لعاف نم
 نع

 ىنعملا يف العاف هنوك رابتعاب ريمضلا نم لاح نيضرعمف نوعنصي امف ىنعملا نأل *نيضرعم ةركذتلا

 رادلا يف ديزأ : وحنو نضر غعت قلعتم ةركذتلا نعو أدتبملا ربخ مهل ةلمجو أدتبم ماهفتسا مسا امو

 ةئيه [نم] مهبنا ام نايبل [وأ] ىنعملا يف لعاف وهو فرظلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاح ًاسلاجف سلاج
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 :وحن ينم وأ (ًالوسر سانلل كانلسرأو :ىلاعت هلوقو ًاجرسم سرفلا تبكر :وحن لوعفلا
 وحن ةركنب لوؤمف ةفرعملا ظفلب عقو نإف ةركن الإ لاحلا نوكي الو ,نيبكار هلا دبع ثيقل

 ا SSS O RS بلاغلاو ًادرفنم يأ هدحو دیر ءاج

 نيبم سرفلا وه يذلا لوعفملا نم لاح اجرسمف [ًاجرسم سرفلا تبكر : وحن] ًاظفل [لوعفملا]
 انو ضام لعف لسرأ هبارعإو [(ًالوسر سائلل كانلسرأوط : ىلاعت هلوفو] هيلع بوكرلا تقو هتئيه

 رورجمو راج سانلل هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاکلاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريض
 : وحن ىنعم لوعفملا نموأ . ها هلاسرإ تقو هتثيه نيبم كائلسرأو يف فاكلا نم ةدكؤم لاح ًالوسر

 بسحب لوعفم وه ثيح ريمضلا نم لاحلا تءاجف آجاتحم كيفكي ىنعملا ذإ مهرد اجاتحم كبسحب

 ريشأ وأ هيلع هبنأ يأ لوعفم ىنعملا يف وهو أدتبملا نع ربخ يلعب نإف «اخيش يلعب اذهإ# : دىلا

 نم لاح نيبكارف [نيبكار هللا دبع تيقل : وحن] اعم لوعفملاو لعافلا يأ [امهنم وأ] ًاخيش هيلإ
 تلق نإف بكار هنوكو ابكار ينوك لاح هلل دبع تيقل ىنعملاو . ها تيقل يف ءاتلا نمو هللا دبع

 معي ام لوعفملا نم دارملاو لوعفملا نموأ لعافلا نم لاحلا نوك لمتحا دارفإلاب بكار هلا دبع تيقل

 دنهب تررم : وحن فرحلاب رورجملا نم اضيأ لاحلا ءيجبتو امثاق ديز برض : وحن لعافلا بئان
 «اعيمج مكعجرم هيلإ» : وحن لاحلا يف لماعلا وه فاضملا نوكي نأ طرشب فاضملاب وأ ةسلاج
 : وحن هطاقسإ حصيل هيلإ فاضملا ءزج فاضملا نوكي وأ مجرم هبصانو ففاكلا نم لاح ًاعيمجف

 نأ لاقي نأب هطاقسإ حصي اذهلو هيلإ فيضأ ام ضعب محلف (اتيم هيخأ محل لكأي نأ مكدحأ بحيأ»
 ميهاربإ ةلم عبتا نأ: وحن هطاقسإ ةحص يف هيلإ فاضملا ءزج لثم فاضملا نوكي وأ هاخأ لكأي

 يسرافلا زاجاو فاضملا فذحب ميهاربإ عبتا نأ لاقي نأ حصي هنأل ميهاربإ نم لاح آفينحف « ًافينح

 آديز تيأر وحن يف ةفصلاب هبتشي الثل [ةركث الإ لاحلا نوكي الو] طرش الب هنم هئيجم نييرصبلا ضعبك

 ولف ذئنيح في رعتلل ىنعم الف طقف دنسملا مكحلا دييقت لاحلاب دوصقملاو ةركنلا لصألا نألو « لقاعلا

 ةظفاحم [ةركنب لؤؤمف ةفرعملا ظفلب] برعلا ضعب مالك يف [مقو نإف] اعئاض فيرعتلا عقو فرع

 وهو ريمض ىلإ هتفاضإل ةفرعم هدحوف [هدحو ديز ءاج : وحن] ريكنتلا موزل نم لاحلل رقتسا ام ىلع
 ةركنب لّوؤم لاح هدوعف هئدب ىلع هدوع عجر : وحنو [ادرفنم يأ] هانعم نم ةركدب لوم ديز نم لاح

 هيوبيس بهذم وه فنصملا هلاق امو « ًاقيطم ًادهاج- يا هتقاطو هدهج هلعف هلثمو ًادئاع يا هظفل نم

 نإف . كلثم لجرب تررم مهلوق ليلدب ةركنلا هانعمو ةفرعملا ظفلب ءيشلا نوكي نأ دعب الو روهمجلاو

 . ةفاضإلاب فرعتي ال هنأل ىنعملا يف ةركن وهو ريمضلا ىلإ فاضم هنأل ةفرعملا ةروص هئروص كلثم

 لاح وهف ىنعملا ثيح نم ةركن أظفل ةفرعم هنإف ريفغلا ءامجلا مهب تررم كلذ نمو يرشخمزلا لاق

 مزالم ريغ افصو يأ القتنم هنوك لاحلا يف [بلاغلاو] هيلامعتسا دحأ ىلع مهضيضقب مهضقاو ءاجك
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 يأ ديب ادي هتعبو ةئيضم يأ أرمق ةيراجلا تدب :وحن قتشمب ًالوؤم عقي دقو ًاقتشم هنوك

 ةمات ةلمج دعب يأ مالكلا مات دعب الإ نوكي الو نيبترتم يأ الجر اجر اولخداو نيضياقتم

 ليلدب هنع ًاينغتسم مالكلا نوكي نأ مالكلا ماتب دارملا سيلو ةلمجلا يأزج دحأ سيل هنأ ىنعمب
 ا «ًاحرم ضرألا يف شمت الو» : ىلاعت هلوق

 ةلوؤم ريغ ةدماج تناك نإ كلذ بجيو ةمزال نوكت دقو بكار ديز ءاجك لوزي ةراتو دجوي ةرات هبحاصل

 ىلع اهلماع لد وأ « اكحاض مسبتف ايح ثعبأ مويك ةدكؤم تناك وأ ازخ كتبج هذه : وحن قتشمب

 اهنم دوصقملا نأل ردصم نم [ًاقتشم هنوك] بلاغلاو لحكأ همأ هب تءاجو ًافيعض ناسنإلا قلخك دّدجات

 نأ ابلاغ هلوق مهفأو قتشملا ريغ نم مهمالك يف رثكأ ًاقتشم نوكي ثيح اهيلع لادلاو ةئيهلا ىلعةلالدلا

 فالح اطر هنم بيطأ آرسب اذه : وحن لوؤم ريغ دماج لاحلا عقي دقف « كلذك وهو مزال ريغ كلذ

 حانيط تقلخ نمل دجسأأ» : وحنو (آيوس آرشب اهل لثمتفإ» : ىلاعت هلوقو ابطرمو آرسبمب هلوأ نمل
 ًاعاجش يا ًادسا ديز ءاج [وحن] هيبشت ىلع لدي نأك [قتشمب ًالّوؤم] دماج لاحلا يآ [عقي دقو]

 زوجيو زمهلاب [ةئيضم يأ] قتشمب لّوؤم لاح وهو لعافلا نم لاح آرمقف [آرمق ةيراجلا تدب]و
 نم ةلعافم ىلع لدوأ اهلامجو اهنسح طرف نع ةيانك يهو ةرانإلا ةّدش يهو ةءاضإلا نم ديدشتلا

 ينعم هيفو نايب ديبو لوعفملاو لعافلا نم لاح ديف [ديب ًادي] ربلا [هتعب] وحن كلذ [و] نيبناجلا

 الجر اولخدا] وحن كلذ [و] بيترت ىلع لد وأ ةينثتلا ةغيصب داضلا حتفب [نيضباقتم يأ] ةلعاقملا

 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اولخدا هبارعإو [الجر

 ءزجلا بصن يفو يرهزألا لاق . عمجلا ةغيصب ءاتلا رسكب [نييبترتم يأ] يناثلا الجر اذكو لاح الجر

 ىلإ يسرافلا بهذو « لوألا ةفص هنأ ىلإ ينج نبا بهذو « ديكوت هنأ ىلإ جاجزلا بهذ فالح يناثلا

 امهعومجم نأل لعفلاب نابوصنم هلبق امو يناثلا ءزجلا نأ راتخمملاو يدارملا لاق . لّوألاب بوصنم هنأ

 ىلإ بهاذ بهذولو ضماحو لح اذه ربخلا يف هريظنو امهدحأ نم ال امهنم ةدافتسم ةيلاحلاف لاحلا وه

 نسجل ونا لت . آنسح ًابهذم ناكل الجرف الجر ىنعملاو ءافلا فذح ريدقت ىلع فطعلاب هبصن نأ

 يأ [نوكي الو] . ها ةصاخ ءافلا الإ رركملا نمءيش يف فطعلا فرح لخدي نأ زوجي ال هنأ ىلع

 ربخلا قحو اهبحاص نع ربخ ةقيقحلا يف هنأل [مالكلا مامت دعب] نم الإ عقي ال اذلف ةلضف [الإ] لاحلا

 الف لعافو لعف نموأ ربخو !دتبم نم ةبكرتم [ةّماق ةلمج دعب] عقي نأب [يأ] هلوقب مامتلا رسف رخأتي نأ
 لوصح فقوت نإو [ةلمجلا يأزج دحأ سيل هنأ ىنعمب] مئاق ديزو ديز مئاقلا : وحن مالكلل آنكر نوكي

 نأل مهضعب كلذ يف مهو امك [هنع اينغتسم مالكلا نوكي نأ مالكلا مامتب دارملا سيلو] هيلع ةدئافلا

 ال هبارعإو . ًاربكتسم يأ [«ًاحرم ضرألا يف شمت الو» : ىلاعت هلوق ليلدب] هيلع فقوتت دق ةدئافلا
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 وهو هرخآ نم ةلحلا فرحت فاح هعزج ةمالعو موزيجم وغو هالا الي عوزجي ناعم لغق شت د ةيهان

 هلوقو شمت 7 لعاف نم لاح ًاحرم رورجمو راج ضرألا يف تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ءايلا

 ةدوصقملا هتدئاف متت ال مالكلا نأ ىرت الأ (نيبعال امهنيب امو ضرألاو تاومسلا انقلخ امو# : ىلاعت

 رخأتي نأ لصألا يهو اهادحإ : تالاح ثالث هلماع عم لاحلل نأ ملعاو . نيبعالو حرم ركذ نودب

 اعف اهيف لماعلا ناك اذإ كلذك نوكي امنإو « ديز ءاج ًابكارك هيلع مّدقي نأو ًابكار ديز ءاجك هنع
 ًاعرسم رخؤت نأ زوجيف ًاعرسم قلطنم ديز : وحن يف فرصتملا لعفلا هبشت ةفص وأ انلثم امك افرصتم
 . «نوجرخي مهراصبأ ةعشاخ» : ىلاعت هللا لاق قلطنم ديز آعرسم : وحن همّدقت نأو قلطنم نع

 نال ديز ءاج فيك : وحن مالكلا ردص اهل ناك اذإ ام كلذو ًآبوجو اهلماع ىلع لاحلا مّدقتي نأ ةيناثلا

 مهفتسي نيلوقلا ىلعو مسا وأ فرظ يه لهو ديز نم لاحلا عضوم يف فيكف مالكلا ردص اهل فيك
 نوكي يناثلا ىلعو « ديز ءاج لاح يأ يف لاثملا اذه يف اهانعم نوكي لوألا ىلعف « لاوحألا نع اهب

 ال اميف لصألا يف ولو دعبل ًاربخ فيك عقي امنإو ءاقنع نبا لاق . ديز ءاج لاح يأ ىلع اهانعم
 يأ «هّللاب نورفكت فيك» : ىلاعت هلوقو روكذملا لاثملاك لاح عقت ةلضف تناك ثيحو اهنع ينغتسي
 لاحلا رخآتي نا ةثلاثلا . لاثملاو ةيآلا هلمتحتو آقلطم الوعفم وا نورفكت لاح يا يف وا لاح يا ىلع

 وأ ةعلاط سمشلاو تئجك واولاب ةنورقم ةلمج تناك اذإ اميف كلذو اهميدقت عنتميو ابوجو اهلماع نع
 مسق مالب اتورقم اهلماع ناك وأ افوطعكوبأ ديزك اهلبق ةلمج نومضمل وأ اربدم ىلوك اهلماعل ةدكؤم

 ريغوأ سیلو سئبو معنو بجعتلا لعفك فرصتم ريغ آدماج العف ناك وأ اعئاط َنموقأل هُللاوك هب ةلصتم

 رف مساع ايفر مدل دا تالا ب ةر در تاوه . نحت را اك ل

 يردصم فرحو لعفلاب ًرّدقم ًاردصم ناك وأ ًابيطخ سانلا حصفأ اذه : وحن ريكذتلاو دارفإلا مزل اذإ
 ةراشإلا مساك هفورح نود لعفلا ىنعم ًانمضتم ًاظفل ناك وأ ًاجرسم سرفلا بوكر ينبجعي : وحن
 هفورح نود ريشا وهو لعفلا ىنعم هيف نأل ةيواخ يف لماع كلت نإف «ةيواخ مهتويب كلتفو» : وحن

 رمق ًارفسم هنأك : وحن هيبشتلاو كوبأ آريمأ هلعل : وحن يجرتلاو كوخأ آنسحم آديز تيل : وحن ينمتلاو

 اهبحاص لماعو لاحلا لماع فلتخي الئثل حصألا وهو هيبنتلا اهيف لمعي ال ليقو ًاخيش يلعب اذهك هيبنتلاو

 0 رورجملا مه نم لاح نيضرعمف (نيضرعم ةركذتلا نع مهل امفإ# : وحن رقتسملا فرظلاو
 ةقيق ةقيقح لماعلا نأل كلذ زاجو اهلماع ءزج وأ اهلماع نذإ اهبحاصف رارقتسالا ىنعم نم هيف ام اهبصانو

 : وحن ماهفتسالاو فوذحملا قلعتملا

 ةراج تنا ام اتراج اي

 وأ راوجلا لاح يف تنأ ةميظع يأ ميظعتلا ىنعم نم اهيف امل امب بوصنم تنأ نم لاح ةراجف
 لجرلا يف رتتسملا ريمضلا نم لاح ًاملعف ًاملع لجرلا تنأك ميظعتلا هب دارملا سنجلا مساو زييمت يه
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 ًاسلاج رادلا يف :وحن . غّوسمب ةركن وأ ةلثمألا يف مّدقت اك ةفرعم الإ لاحلا بحاص نوكي الو

 اه ألإ ةيرق نم انكلهأ امو» :ىلاعت هلوقو «(ءاوس مايأ ةعبرأ ين :ىلاعت هلوقو لجر
 O OE RE E 4 نورذنم

 لماوع هذه يكسو « نسحأ وه لب زييمتلا لمتحيو تنأ نم ال لماكلا ىنعمب هنأل حيحصلا ىلع
 اذإ ام فالخب ةفوذحم لمعت ال اهفعضل ةرخأتم لمعت ال امكو هفورح نود لعفلا ىنعم اهنمضتل ةيونعم
 هلوقك يلاح ليلدل هفذح زوجي هنإف رم امم ضراعم الو فرصتملا هبشت ةفص وأ ًافرصتم العف لماعلا ناك

 يلاق وأ تقطن يأ ًاقداص ثدحمللو تعجر يأ ًاروجأم مداقللو بهذت يأ ًايدهم ًادشار رفاسملل

 نمل ًاعرسم كلوقكو نيرداق اهعمجن يأ «نيرداق ىلب هماظع عمجن نل نأ ناسنإلا بسحيأ# : وحن

 . آمئاق اديز يبرضك ربخلا نع ةبئانلا لاحلا يف لوألا : عضاوم يف بجي دقو « ترس فيك لاق
 امئاق موقتأ يأ سانلا دعق دقو امئاقأ : وحن خيبوت يف لعفلاب ظفلتلا نم الدب ةعقاولا لاحلا يف يناثلا

 مهردب قدصتك جيردتب صقن وأ ةدايزل ةنيبملا ثلاثلا . ًاذئاع ذوعأ يأ هّللاب آذئاع : وحن هريغ يف وأ

 مثو ءافلا ريغب فطعي الو الزان مث آرانيد هطعأو اعفار مث رانيدب هتذخأو الفاسف مهردب هتيرتشاو آدعاصف

 الزان وا ًاعفار بهذو الفاس لفس وا ًادعاص دعص وا ًادعاص مهردلا بهذ يا لمجلا فطع نم وهو

 اكإ بلاغلا يف يا [ةفرعم الإ] نتعملا يف هل انضو لاخلا تناكان وهو [لاخلا باص نوكياالو]

 يف ةفصلاب هبتشي الثلو هتفرعم دعب ىتأتي امنإ ءيشلا ىلع مكحلاو هيلع موكحم هنأل [ةلثمألا يف دقت

 ةفرعملاو ةركنلا عمتجا اذإو : رئاظنلاو هابشألا يف يطويسلا لاق . ًابكار الجر تيأر : مهلوق وحن
 زوجي الو ةفرعملل ًابيلغت لاحلا ىلع نيقلطنم بصنتف نيقلطنم لجرو ديز اذه لوقتف ةفرعملا تبلغ

 نأل اهنم لاحلا ءيجمل زوجم يأ [غوسمب ةركن وأ] . ها لصفملا حرش يف يسلدنألا هركذ عفرلا

 غْوسمب ةركن أددبملا عقي امك ماهبإلا نم ريثك اهنم لوزيف ةفرعملا نم ةركنلا برقي غّوسملا كلذ
 يف : وحن] لاحلا هيلع مّدقتي نأ تاغوسملا نمف ٠ ربخلا ةلزنمب يهو !دتبملا ةلزنمب لاحلا بحاصف

 ًاسلاجو رخؤم أدتبم لجرو مّدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج رادلا يف هبارعإو [لجر ًاسلاج رادلا

 رهظأ وهو فرظلا يف ٌنكتسملا ريمضلا نم لاح هنإ ليقو . هيلع همّدقت هنم هئيجم غوسو لجر نم لاح

 حيحصلاو اهبحاصو لاحلا لماع نيب فالتخالا زاوجو !دتبملا نم لاحلا ءيجم لوألا ىلع مزلي هنأل

 يف : ىلاعت هلوق] : وحن كلذ [و] ةفاضإب ًاصتخم لاحلا بحاص نوكي نأ تاغوسملا نمو سا

 نوكي وأ مايأ ىلإ ةفاضإلاب تصصخت اهنكل ةركن يهو ةعبرأ نم لاح ءاوسف [«ءاوس مايأ ةعبرأ

 هبارعإو [(نورذنم اهل الإ ةيرق نم انكلهأ امو» : ىلاعت هلوق] : وحن كلذ [و] يفنب ًاقوبسم اهبحاص
 ىلع ةرّدقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم ةيرق ةلص نم ةيرق نم لعافو لعف انكلهأ ةيفان ام
 لحم يف رورجمو راج اهل رصح ةادأ الإ دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ
 ةلمجو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو رخؤم أدتيم نورذنم مّدقم ربخ عفر
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 نيب لالا ثيأر :وحن ًافرظ لاح لا عقتو بصنلاب «ًاقدصم هللا دنع نم باتك مهءاج انو)

 رقتسا وأ رقتسمب ناقلعتيو «هتنيز يف هموق ىلع جرخف» :وحن ارورجمو اراجو باحسلا

 ا ولا يالا زل امو مل و ان ا اج تا ا مس ةلمح عسقيو ايوجو نيفوذع
Oق  

 نوكي وأ يفنلا قايس يف اهعوقول ةّماع ةركن يهو ةيرق نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ربخلاو |دتبملا

 زيعلا دعب ةدحوملا ءابلاب ةلبع يبأ نب ميهاربإوهو مهضعب ةءارق وحن كلذو فصوب ًاصصخم اهيحاص

 ةلمهملا
 عفرب اهوأرق ءارقلا ةيقبو «ةذاش ةءارق يهو [بصنلاب «آقدصم هللا دنع نم باتك مهءاج املو»]

 لصتم ريمض ءاهلاو ضام لعف ءاج هريغ دوجوب ءيش دوجول ةطبار امل هبارعإو . باتكل تعن قّدصم

فر ةمالعو لعاف باتك عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم بصن لحم يف
 دنعو رج فرح نم هرخآ مض هع

 يف ةلمج هبش هيلإ فيضا امو فرظلاو هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو هرخآ رسك هرج ةمالعو نمب رورجم

هلوق وهو فرظب هتعنب صصخت هنكلو ةركن وهو باتك نم لاح قّدصم باتكل تعن عفر لحم
 دنع نم 

 بحاص عقي دقو فرظلا يف ّنكتسملا ريمضلا نم لاح نوكي نأ زوجي لب كلذ هيف نيعتي الو هللا

 ىلصف » : ثيدحلا يفو عمجلا ظفلب ءابلا رسكب [ضيب ةثام هيلع مهلوقك غوسم الب ةركن لاحلا

 ءاقنع نبا لاقو . هيلع ساقي الو يهكافلا لاق « آمايق لاجر هءارو ىلصو آدعاق هلي هللا لوسر

 ةركنلا نم لاحلا ءيجم نم درو ام ىلع سايقلا يفو يماصعلا كلملا دبع لاقو . ها هيوبيس هساقو

 عقي امك [ًافرظ لاحلا عقتو] . ها نايح وبأ هراتخاو زاوجلا هيوبيس هيلع يذلاو « نالوق ةضحملا

 فرظ نيب هب لوعفم لالهلا لعافو لعف تيأر هبارعإو [باحسلا نيب لالهلا تيأر : وحن] آفرظ ربخلا

 بصن لحم يف ةلمج هبش هيلإ فيضأ امو فرظلاو هيلإ فاضم باحسلاو فاضم وهو هيف لوعفم ناكم

 فرح ءافلا هبارعإو [(هتنيز يف هموق ىلع جرخف : وحن ارو رجمو ًاراجو] لالهلا نم لاحلا ىلع

 رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف جرخ ضارتعا امهنيب امو «ملع ىلع هتيتوأ امنإ9» : هلوق ىلع فطع

 راجلاو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو رورجمو راج هموق ىلع نوراق ىلع دئاع وه هريدقت آزاوج هيف

 لحم يف هيلإ فاضمو رورجمو راج هتنيز يف هلوقو هب قلعتم جرخل لوعفم بصن لحم يف رورجملاو

 عقو اذإ [ناقلعتيو] انيزتم يأ هتنيز يف آنئاك جرخ يأ جرخ يف رتتسملا ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن

لا هيلعو ةلمجلا عضوم يفرق نإ [رقتساوأ] درفملا عضوم يف اردق نإ [رقتسمب] ًالاح امهنم لك
 امك نورثكأ

 هلوق امأو ءآقلطم آنوك امهنوكل [ًابوجو نيفوذحم] رقتسا وأ ًارقتسم هنوك لاح يرهزألا لاق

قلطم نوك هنأ ال لاقتنالاو لزلزتلا مدع هانعم هيف رارقتسالاف (هدنع آرقتسم هآراملفإ : ىلاعت
 هنأكف « 

ألا يف ةقيقح هدحو لاحلا وه فوذحملا نوكلا كلذ مث هدنع ًاثكام وأ هدنع آنكمتم هآر املف لاق
 ‹ حص

جي الف « الاح اعقي مل نيصقان اناك ولف ربخلا يف مّدقت امك نيّمات انوكي نأ رورجملاو فرظلا طرشو
 زو
02 

 نا كلذو « ةيلعفو ةيمسإ [ةلمج] لاحلا يأ [عقبو] نايح وبأ هلاق كيف الو مويلا ديز اذه لاقي نأ
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 طقف ريمضلاب وأ «(فولأ مهو مهرابد نم اوجرخ» :وحن ريمضلاو واولاب ةطبترم ةيربخ

 . (ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نثل» :وحن واولاب وأ «ودع ضعبل مكضعب اوطبهاإ :وحن
 ا ا ل

 ج

 يأ [ةيربخ] بصنلاب اهلحم ىلع مكح لاح تعقو اذإو تاركنلا ناكم عقت ةلمجلاو « ةركن لاحلا

« تعنلا ةباثمب لاحلا نأل آقافتا لاح ةيئاشنإلا ءيجم زوجي الف بذكلاو قدصلل ةلمتحم
 نوكي الوهو 

ل ءاشنإلاو اهب ديق ام عم ةيقاب ةتب': نوكت دويقلاو « اهلماع يف دبق اهنألو ةيئاشنإ ةلمجب
 لب هل جراخ ا

 ءاشنإلا عقي مل اذهلو ديقلل حلصي الف هلاوزب لوزيو ظفالا مم رهظي
 يف طرتشيو . ًاتعن الو ًاطرش

متلاو لعفلا بصاونو فوسو نيسلاك لابقتسا ليلد نم ةيلاخ نوكت نأ لاح ةعقاولا ةلمجلا
 يجرتلاو ين

قاو بجعتلا ىنعم نمو الب يفنم وأ تبثم عراضم اهيليواو نمو اتل ءاقلا نمو
 نوكت نأو درفم عقوم ةع

 اهطبري طبار اهل نوكي نأ نم لاح تعقو اذإ ةلمجلا يف دب ال يأ [ةطبترم]
 دق اهنإ مث « هل يه نمب

 طقف واولا وأ طقف ريمضلا هيف رثأتسي امم يتأيس ام ريغ يف كلذو ًاعم [ريمضلاو واولاب] ةطبترم نوكت

ت مزجو ريرقت فرح ملأ هبارعإو فولأ مهو مهرايد نم اوجرخ#» نيذلا ىلإ رت ملأ [وحن]
 عراضم لعف ر

 وهو هرحخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ملاب موزجم
 تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فلألا

 ةلمجو هب قلعتم مهرايد نمو لعافو لعف اوجرحخ ىلإب رج لحم يف لوصوم مسا نيذلا رج فرح ىلإ

 لصفنم ريمض مه لاحلا واو واولا مهو ةعامجلا واو دئاعلاو لوصوملا ةلص هب قلعت امو لعافلاو لعفلا

 ىلع بصن لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو ربخ فولأ أدتبم عفر لحم يف
 اوجرخ يف واولا نم لاحلا

 وحن] واولا نود [طقف ريمضلاب] ةطبترم نوكت [وأ] مه وهو ريمضلاو واولاب ةطبترم يهو
 اوطبها» :

 يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوطبها هبارعإو [«ٌودع ضعبل مكضعب

 ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو أدتبم مكضعب لعاف عفر لحم
 ودعو عمجلا ةمالع ميعلاو

 بصن لحم يف هب قلعت امو ربخلاو أدتبملا ةلمجو دعب قلعتم رورجمو راج ضعبل هلوقو |دتبملا ربخ

رم يهو اضعب مكضعب ملظي نيداعتم اوطبها يأ : اوطبها يف واولا نم لاحلا ىلع
 طقف ريمضلاب ةطبت

 يف ملعلا مدعل يأ : فيعض ةيمسإلا ةلمجلا يف هدحو ريمضلاب طبرلاو : يهكافلا لاق . فاكلا ومو

 يأ : ذاش ةيمسالا ةلمجلا يف هدحو ريمضلاب طبرلا نأ يف رهاظ لصفملا مالكو ًالاح اهنوكب رمألا لّوأ

لا يف ريمضلاب ءافتكالا : ينيمامدلا لاقو . واولا نم اهيف دب ال لب
 . ىلوا ريغ ةيلاحلا ةيمسإلا ةلمج

 يرشخمزلا هيلإ بهذ ام فالخب دهشي زيزعلا باتكلاو ناحيصف امهنأو نازئاج نيرمألا نأ روهشملاو

 ال مكحي هللاو» : ىلاعت لاقو ودع ضعبل مكضعب اوطبها» : ىلاعت لاق . كلذ عنم نم هريغو

 باطخلاو ها ةوسنلق الو هسأر ىلع ةمامع ال ديز ءاج لاقيو يألا نم كلذ ريغ ىلإ همكحل بقعم

يآلا هذه يف امهريمض عمجو ًاعيمج اهنم اطبها ليلدب ءاوحو مدال
 عيمج امهنأكف رشبلا الصأ امهنأل ة

 [واولاب] ةطبترم نوكت [وأ] لوألا يرشخممزلا ححصو ةيحلاو سيلبإلو امهل ريمضلا ليقو « سنجلا

 هللاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةلحاد ماللا هبارعإو [(ةبصع نحنو بئذلا هلكأ نئلإ# : وحن] طقف

 ضف



 ومما مجاخ هم وم مال ومافار يهروفم هع وو عباو هاجم ةاراو مام م دودو ر او هدرز هةاعق جاو ور اوام هيف اه »ادعو م مالو راه هع ةيراقوق عاقاع

 لعف مزج لحم يف ضام لعف لكأ هباوج يناثلاو طرشلا لعف لّوألا نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ

 واولا نحنو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف بئذلا هب لوعفم بصت لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو طرشلا

 ىلع بصن لحم يف ربخلاو إدتبملا ةلمجو ربخ ةبصع أدتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض نحنو لاحلل
 يف نحنل لخدم الو طقف واولاب ةطبترم ةلمجلاو درفنم ريغ بئذلا هلكأ لو ريدقتلاو بئذلا نم لاحلا

 عمجلا ىلع لدت اهنأل ةطبار لاحلا باب يف واولا تلعج امنإو لاحلا بحاص ىلإ هدوع مدعل طبرلا
 عوقو مهضعب لكشتسا دق : يهكافلا لاق تلق نإف . اربحاص لماع عم لاحلا ةلمج عامتجا ضرغلاو

 اولاق دقو « لعفلا نمز ةثيهل لب لوعفملا وأ لعافلا ةئوهل ةنيبم تسيل اهنأ عم ًالاح ةلمجلا هذه لثم
 كلذ نع تلكس تنك دق : تلق . كلذ نع باوجلا امف ها لوعفملا وأ لعافلا ةئيه نيبي ام لاحلا
 تباث بحاصلا ةئيه نايب ناب كلذ نع باجي هنأب يفاصلا لهنملا يف ركذ ينيمامدلا نأب هنع تبجأو

 نم لاحلا تلعج نإ هل انبصعت ىلإ تفتلم ريغ بئذلا هلكأ نئل : ىنعملا لاقي نأب انه لّوأتيف ليوأتلاب
 ىهتنا لوعفملا نم لاحلا تلعج نإ هل انبصعتب وأ انب اظوفحم بئذلا هلكأ نئل ىنعملا لاقي وأ لعافلا

 ةريغص ةسارك يهكافلا هركذ يذلا لاكشإلا نع باوجلا يف يجاجزملا دمحم نب ميهاربإ خيشللو

 نمو . روكذملا لاكشإلا نع هخياشم ةبوجأ اهيف ىكح < « لاحلا ةلئسم نع لاكشإلا عفر : اهامس

 : لاق هنإف ىلاعت هّللا همحر ناميلس نب نمحرلا دبع مالسإلا هيجو انخيش خيش باوج اهنسحأ

 نمو . ةيلاحلا ةلمجلا كلذ نمو « درفملا لحم لحت بارعإلا نم لحم اهل يتلا ةلمجلا نأ ةدعاقلا

 : ةيآلا كلذكف سمشلا عولط انراقم يأ : ةعلاط سمشلاو ديز ءاج يهكافلا هركذ امك كلذ ةلثمأ

 هركذ يذلا لاثملا يف لصاح وه امك ةثيهلا نايبو « انتيعمجو انتبصع آنراقم «بئذلا هلكأ لإ

 ىلع روثعلاب ىلاعت هلا نم دقو هب سأب ال ةبوجألا ةيقب نم كلذ ادع امو ها ركذ اميف لصاح يهكافلا

 ام لصاحو اذه « لاجم اهيف ركفلل ةينظلا بسنلاف الإو ىلوأ هب ذخألاف هانلقن يذلا ينيمامدلا مالك

 مسا وأ واولا أ ريمضلا وهو اهطبري طبار ىلع ةلمتشم نوكن نأ دب ال هنأ ةيلاحلا ةلمجلا يف هوركذ

 رثكتستف رثكتست ننمت الك دق نم لاخ تبثم تبثم عراضمب تئدب نإ مث < ا ل

 وأ ءوبصت ام كتدهع : وحن امب وأ (نورصانت ال مكل امل : وحن الب يفنم وأ :ننمت ةمث لعاف نم لاح

 ةدكؤم تناك وأ ثكموأ بهذ هنبرضال : وحن وأ لبق وأ آريخ لاق الإ ءاج ام وحن الإ دعب ضامب تئدب

 مه وأ اتايب انسأب اهءاجف» : وحن ىرخأ لاح ىلع ةفوطعم ةيمسإ وأ سانلا هملع دق ركب وبأ ةفيلخلاك

 واولا تمزل دقب نورقم عراضمب تثدب نإو « واولا ا اد ی يف ريمضلا نيعت 4نولئاف

 طقف واولاب طبرلا زاج مدقت ام ريغب تئدب نإف « مكيلإ هللا لوسر ينأ نوملعت دقو يننوذؤت مل . وحن

 تعفو اذإو : يهكافلا لاق . فنصملا اهركذ يتلا ةلثمألا يف مذقت امك اعم امهبو طقف رسضلابو

 بكر دقو ديز ءاج : وحن ةردقم وأ ةرهاظ دق نم اهعم دب الف الاح يضاملاب ةرّدصملا ةيلعملا ةلمحللا
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 ا راب دوب ل وب دي اح ياهي ا E داون ع ود ا اا اع م و ذل م رويكومال ساو ره قوي ده نكست اين ىلع ني هع يت

 : ءاقنع نبا لاق . ها ترصح دقو يأ «مهرودص ترصح مكوءاج# : ىلاعت هلوق وحنو « همالغ

 ىتح# حجرألا ىلع هنمو « انيلإ تدر انتعاضب هذهك هطارتشا عنم حصألاو « روهمجلا هطرتشا اذكه

 امو : تلق . ها اهلهأ نيمعطتسم ايتأ يأ : ايتأ فلأ نم لاح امعطتساف «امعطتسا ةيرق لهأ ايتأ اذإ

 . دق ريدقت امهيف حلصي نيتروكذملا نيتيآلا نأل عابتالاب ىلوأ وهروهمجلا هطرتشا

 اهب دارملاو ةلقتنملا ىلوألا . ةريثك ماسقأ اهل لاحلا نأ بابلا اذه يف هوركذ امم ملع دق [ةمتت]

 ةئلاثلا . «ًافيعض ناسنإلا قلخ» : وحن ةمزاللا ةيناثلا . ًابكار ديز ءاجك اهبحاصل ةمزاللا ريغ

 ًارشب اهل لثمتف» : وحن اهدعب ام دوصقملاو ةئطوملا ةعبارلاو . اكحاض ديز ءاجك ةدوصقملا

 ةيضاملا يهو ةيكحملا ةسداسلا . (اخيش يلعب اذه : وحن نامزلا يف ةنراقملا ةسماخلا .  آيوس

 يأ «نيدلاخ اهولخدا» : وحن ةلبقتسملا ىهو ةرّدقملا لاحلا ةعباسلا . كار ا كير اا رعبا

 يهو اهب الإ اهانعم دافتسي ال ام يهو ةسسؤملا ىمستو ةنيبملا ةنماثلا . مكلوحد دعب دولخلا نيرّدقم

 : وحن ةدكؤملا ةعساتلا . ًافوتكم صللا تبرض : وحنو اهل ةحلاص ةقباسلا ةلثمألا عيمجو بلاغلا

 نم نمآلإ» : ىلاعت هلوقو «نيدسفم ضرألا يف اوثعت الوإ» : ىلاعت هلوقو «لوسر سانلل كانلسرأو»

 ةيداحلا . اهل ةحلاص ةقباسلا ةلثمألا عيمجو بلاغلا يهو ةدرفنملا ةرشاعلا «ًاعيمج مهلك ضرألا يف

 انلعج اذإ ًامسبتم ًابكار ديز ءاج : وحن ةفدارتملاف < ةلخادتمو ةفدارتم نامسق ىهو « ةدّدعتملا ةرشع

 لاثملاك ةلخادتملاو « اهعباتت يأ اهفدارتل ةفدارتم تيمس ءاج اهلماعو ديز E ًامسہتمو ًابكار

 بكار يف رتتسملا ريمضلا نم ًالاح آمسبتم انلعجو ءاج اهلماعو ديز نم ًالاح بكار انلعج اذإ روكذملا

 لاحلا يف ةيناثلا لاحلا بحاص لوخدل ةلخادتم تيمس لعاف مسا هنأل بكار وهو فصولا اهلماعو

 دجسملا ْنلخدتلإ» : ىلاعت هلوق زيزعلا نآرقلا نم لخادتلاو فدارتلل لمتحم وه اممو « ىلوألا

 زم ةفوذحملا واولا وهو ريمضلا نم نالاح نوفاخت الو نينمآف نوفاخت ال نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا

 لاح ذئنيح يهف نينمآ يف ريمضلا نم لاح نوفاخت ال نوكي نأ زوجيو « ةفدارتم اذه ىلع يهف نلخدت

 توغل لعجي ملول : ىلاعت هلوقو «ًاروحدم ًاموءذم اهنم جرخا# : ىلاعت هلوق هلثمو « ةلخادتم

 الوا تناك ةداضتم لاحلا فدارت مهضعب عنمل فدارتلا نم ىلوأ ةدّدعتملا لاحلا يف لخادتلاو اميق

 . هانررق امك هزاوج حصألا نكل
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 زييمتلا باب

 ةعبرأ ةمهبلا تاذلاو بسنلا وأ تاوذلا نم مهبنا امل 0 بوصنملا مسالا وه

 SS ول .ةجعن نيعست تكلمو ًامالغ نيرشع تي يرتشا :وحن ددعلا : :اهدحأ : : عاونأ

 زييمتلا باب
 عفر نم هيف امل زيمملا يأ لعافلا مسا ىنعمب ردصم ةغل وهو « نييبتلاو ريسفتلا هل لاقيو

 هلوقب فنصملا هركذ ام احالطصاو . ميملا حتفب هتالمتحم دحأ ىلع صنلاب درفم وأ ةلمج يف ماهبإلا

 درفملا زييمت ناك اذإ ةمهبملا تاذلاب [بوصنملا] ليلق قتشملاو ابلاغ دماجلا حيرصلا [مسالا وه]

 ردصملاك ههبش وأ لعف نم دنسملابو « املع لجرلا تنأ يف لجرلاكو « ةجعن نيعست يف نيعستك

 باطو ًاقرع ديز ببصت : وحن يف ببصتك ةبسنلا زييمت ناك اذإ لعفلا مساو ًالّوؤم آدماج ولو فصولاو

 : وحن ةماتلا ةدرفملا [تلوذلا نم] اعضو يفخ يأ [عهبلا امك رسفملا] انما كمحيط باظ: : وحن يف

 : وحن اهبش وأ اسفن دمحم باط : وحن لمج يف ةنئاكلا عبسنلا] نم [وأ] لافثمو لطرو نورشع
 يه لب ةبسن وأ تاذ ماهبإل ةرسفم تسيل اهنإف لاحلا هركذ امب جرخف ةهبشم ةفص بيطف راد بيط ديز

 نبا لعج دقو ًانمض هب لصح امنإو ماهبإلا عفر هب دصقي مل هنإف تعنلا جرختو قبس امك ةئيهلا نايبل
 عفارلا [ةمهيملا تاذلاو] حيحص ًاضيا وهو مهضعب لاق . ةرّدقم تاذل ًارسفم بسنلا زييمت بجاحلا

 دادعألا نم اهقوف امف رشع دحألا لب ددع لك هدارم سيلو [ددعلا اهدحأ : عاونأ ةعبرأ] زييمتلا اهماهبإل

 حيرص نامسق وهو ةنيرقلا دقف دنع ىلإ دعب اميف نيعتملا لصألا وه امك ةياخلا جارحإب ةثاملا ىلإ

 اذه فنصملا مّدقو تكلم آدبع مك : وحن ةيماهفتسالا مك وهو ةيانكو فنصملا اهركذيس يتلا ةلئمألاك

 وأ ًآزيفق وأ للطر رشع دحأ : وحن ريداقملاب زيمي هنألو بصنلا بجاو هنأل زييمتلاب ىلوأ ددعلا نأل عونلا

 بوصنم وهو هب لوعفم نيرشع لعافو لعف تيرتشا هبارعإو [ًامالغ نيرشع تيرتشا : وحن] ًاعارذ
 ددع نيرشع نأل زييمت امالغ ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو

 تكلم هبارعإو [ةجعن نيعست تكلمو] ماهبإلا كلذ عفتري زييمتلا ركذبف هسنج يف رظنلا دّدرتي مهبم

 زييمت ةجعن ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو هب لوعفم نيعست لعافو لعف

 يخأ اذه نإ : ىلاعت هلوق يف امك فعضلا نم امهنيب ام عماجب “)ةأرملل راعتست دقو ةاشلا ةجعنلاو

 ةفاضإلاب رجلا بجاو زييمتلا نوكي دقو يهكافلا لاق . «ةدحاو ةجعن يلو ةجعن نوعستو عست هل

 . ها لاحلا فالخب ةمزال ةفص سيل بصنلاف يتأيس امك ةيربخلا مكو فلألاو ةئاملاو ةثالثلا زييمتك

 هححصم ها دودرم كلذ یوسو اهرهاظ ىلع ةحعنلا )١(
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 رادقملا هبش :ثلاثلاو .ًاضرأ ًاربشو ًانمس ًانموأرب ًازيفق تيرتشا :كلوقك رادقملا :يناثلاو
 متاخ اذه :وحن زييمتلل اعرف ناك ام: عبارلاو . ةرذ لاقثل زيبمت ًاريخف ًاريخ ةرذ لاقثم :وحن

 أخ ة ةبجو ًاجاس بابو ًاديدح

 الإ نمب الو الصأ ةفاضإلاب هزييمت رجي الو هبصن نيعتي ةئاملا ىلإ رشع دحأ زييمت نم قبس ام نكل تلق
 [رادقملا يناثلاو] ءاقثع نبا هركذ جاعنلا نم نيعستو عستو بكاوكلا نم رشع دحأك ًاعومجم فرع نإ

 ال تارّدقملا زييمتلا اهنع بصتتا اذإ ريداقملا ءامسأب دارملاو يضرلا لاق ءيشلا ردق هب فرعي ام يأ
 الطور يثاب SD ادوزرملا دارعلا از aS كلوقف ريدقتلا اهب عقي يتلا ةلآلا

 - هبارعإو [آرب ًاَريفَق تيرتشا : كلوقك] ليكلا لوألا ماسقأ ةثالث وهو ها ددعلا ءامسأ كلذ يف

 كيكاكم ةينامث عسي لايكم زيفقلاو ًازيفقب بوصنم زييمت آرب هب لوعقم ًاريفق لعافو لعف تيرئشا

 وهو ًآاعاص رشع ينثا عسي لايكم زيفقلاف اذه ىلعو سوماقلا يف هلاق اةصتو ًاعاص مسي رونتك كوكملاو

 ةجليكلاو تاجليك ثالث وهو لايكم كوكملا يرهوجلا لاقو امهريغو ضورلا حرشو ةفحتلا يف هلاق ام
 وحن كلذو نوزوملا يناثلا [و] ها ةيق ةوأ رشع ائثا لطرلاو نالطر ّنملاو ّنم نامئأ ة 0

 فلألا ىلع ةردقم ةحتف هيصن ةمالعو هب لوعقم آنم لعافو لعف تيرتشا هيارعإو [ًاثمس انم] تيرتش

 وتلا فيفختو ميملا حتقي نمو هب بوصنم آنمل زييمت آنمس روصقم مسا هنأل رذعتلا 07

 اصع ةينثت يف لاقي امك ناوتم هتينثت يف لاقيف تانوزوملا ريداقم اهب فرعي نزولل ةلآ اصعك رصقلاو

 هلاق نابض بض ةيتثت يف لاقي امك ديدشتلاب نانم لثنيح هتيتثتو بضك ديدشتلاب ّنم هيف لاقيو ناوصع
 بصنلاب اضرأف [اضرأ آربش] تيرتشا : وحن كلذو ميملا رسكب ةحاسملا ثلاثلا [و] حيرصتلا يف
 يهو [رادقملا هبش] ةعيرألا عاوتألا نم [ثلاثلاو] هرحخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم آربشل زييمت

 : وحن اهارجم يرجي امو ةيعوألا هنمو ًاييرقت لب ًاقيقحت ريدقتلل عضون ملو رهتشت مل يتلا سيياقملا
 نمسلا ءاعول مسا ءاياهدعي ةلمهملا ءاحلا ءاكسإو نونلا رسكب يحنلاو ةنمس يحنو ءام ءاقس يدنع

 يفو هب نزوي امي هييش ةرذ لاقثم نآل [ةرذ لاقثمل زبيمت آريخف (آريخ ةرذ لاقثم» : وحت] كلذ نمو
 هبشي اممو . ها ةبح نرت ةضوعي حانج نوعبسو ةضوعب حانج نزت ةرذ ئوعيس يروباسينلا ريسفت
 ولو» : وحن ةلئامم ىلع لد ام عوتلا اذه نمو . اياحس ةحار مضوم ءامسلا يف ام : وحن ةحاسملا

 نولمحي امك لثملا ىلع ريغلا نولمحي مهنأل « البإ اهريغ اتل نإ : وحن ةرياغم وأ «ًاددم هلثمب انثج
 هيف تلخد ةغيصب ريغت هنأ ريغ [زيبمتلل اعرف ناك ام] ةعبرالا عاونألا نم [عبارلاو] لثملا ىلع لثملا
 عقر لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتلل ءاهلا هبارعإو [آديدح متاخ اذه : وحن] هلصأ نع اهببسي لقتناف

 اذه [و] لصألا وه ديدحلا توكيق هنم غوصم هنأل ديدحلا عرف متاخلاف زييمت آديدح ربح متاح ًادتبم

 عرق ةبجلاف [آزخ ةبج] هذه [و] قورعم بشخلا نم عون جاسلاو جاسلا عرف بابلاف [ًاجاس باب]
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دمحم باطو حش ركب أقفتو ًاقرع ديز ببصت :وحن لعاقلا نع لوحت امإ ةبسنلا ماهبإل نيلاو
 

 و «ًانويع ضرألا انرّبفو» :وحن لوعفملا نع لوح امإو ءابيش سأرلا لعتشاو ًاسفن
 ق پلپل ل م اا مم

 لب زييمتلا ىلع بصنلا هيف نيعتي ال عونلا اذهو . فوصلاو ريرحلا نم جوسنملا وه زخلاو «زخلا

 طوقسب ةلصاحلا ةفخلا نم ةفاضإلاب هضفخ يف امل رثكأ وهو ةفاضإلاب هرج زوجيو ةلثمألاك هبصن زوجي

 ىلعوأ نسحألا وهو « نايب فطع هنأ ىلع هعفر زوجيو « ماهبإلا عفر نم دوصقملا لوصح عم نيونتلا

 « لوحم ريغو لّوحم ناعون [ةبسنلا ماهبإل نيبملاو] قاقتشالا دقفل فيعض وهو تعن هنأ ىلعوأ لدبلا

 لعف بيصت هبارعإو [ًاقرع ديز ببصت : وحن لعافلا نع لوحم امإ] هنأل تالاح ثالث هل لّوحملاف

 لوحف ديز قرع رّدحت يأ : ببصت هلصأو « ديز ىلإ ببصتلا ةبسن ماهبإل زيبمت ًاقرع لعاف ديز ضام

 نم ديز ىلإ ببصتلا ةبسن يف لامجإلا لصحف ديز ببصت ليقف هيلإ فاضملا ىلإ | لعافلا نع دانسإلا

 فوذحملا لعافلاب تيتأف اهنم ءيش لب اهسفنب ةببصتملا يه هتاذ نأ دوصقملا سيل ذإ وه ةهج يأ

 , سفنلا يف عقوأ الصفم مث : المجم ءيشلا ركذ نآل ةغلابملاو ديكأتلل كلذ لعف امنإو زييمتلا ىلع هتبصنو

 ةبسن ماهبإل زييمت ًامحش لعاف ركب ضام لعف أقفت هبارعإو [امحش ركب ًاقفتو] ءادتبا ًارسفم هركذ نم

 لعافلاب ءيج مث هيلإ فاضملا ىلإ لعافلا نع دانسإلا لوحف ركب محش أقفت هلصأو ديز ىلإ ؤقفتلا

 ققشت يأ أقفت : هلوق مهضعب لاقو يرهزألاك حراشلا هرسف اذك ألتما اقفت ىنعمو ةبسنلا لامجإل آزييمت

 محش ألتما لاقي نأ حصي ال التماب افت ريسفت ىلع وه ذإ تققشت يأ اهئام نع ةباحسلا تأقفت : لاقي

 ققشتب هريسفت ىلع امأو . مظعو رثك ىنعمب انه التما لاقي نأ الإ مهللا ءولمم ال ءىلام محشلا نأل ركب

 باطو] لّوحملا ريغب مهضعب هقحلأ ءافخ عون لّوألا ىنعملا يف ناك املو . ىنعمو اظفل بسانم وهف

 دمحم سفن تباط لصألاو , دمحم ىلإ بيطلا ةبسن ماهبإل زييمت آسفنو رهاظ هبارعإو [ًاسفن دمحم

 ايش لعاف سأرلاو ضام لعف لعتشا هبارعإو 6ًابيش سأرلا لعتشاوإ هلبق يذلا يفامك دانسإلا لّوحف

 هلبق ةلثمألا يف قبس ام هيف لعفف سأرلا بيش لعتشا لصألاو « سأرلا ىلإ لاعتشالا ةبسن ماهبإل زييمت

 فاضملاب ءيج مث عفتراف سأرلا وهو هيلإ فاضملا ىلإ ًابيش وهو فاضملا نم دانسإلا ليوحت نم

 کادو [لوعفملا نع لّوحم امإو] بيشلل ريعتسا هنكلو راتلل لاعتشالا لصأو ٠ آزييمتو ةلضف

 لوعفملا نع لوقنملاب لثمي مل هيوبيس نأ مهتجحو « عيبرلا يبا ن نباو يدبألا هذيملت هعبتو نيبولشلا

 لعف انرجف هبارعإو «ًانويع ضرألا انرجفوإ :وحن ةاحنلا روهمج هيلع يذلا وه فنصملا هيلإ بهذ امو

 ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم ضرألا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض انو ضام لعف رجف لعافو

 لوحف ضرألا نويع انرجفو لصألاو ؛ ضرألا ىلإ رجفتلا ةبسن ماهبإل زييمت آنويع هرخآ حتف هبصن
 نوعناملا لوأتو ع نضرألا ىلع لعفلا عقوأو ًازييمت لعجو فاضملا وه يذلا لوعفملا نع دانسإلا
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 لّوحم ريغ وأ ًاهجو كنم لمجأو ًابأ كنم مركأ ًاديزو (ًالام كنم رثكأ انأإو :وحن امهريغ نع وأ
 ئام ءانإلا ألتما :وحن

 وأ كلذ دعب آنويع تراص امنإو ًانويع نكت مل ريجفتلا لاح اهنأل ةرّدقم لاح اهنأ ىلع ةيالا يف آنويع
 لّوحملا لوعفملا لثمو « اهنويع يأ : طبارلا فذح عم حصألا ىلع ضعبلا ال لامتشالا لدب ىلع
 فاضملا ىلإ دانسإلا لّوحف اهرجش سرغ هلصأ ًارجش ضرألا تسرغ : وحن لعافلا بئان نع

 ةالص يأ : ستو جاهنملا لوق هنمو « ًاسأر ديز برض هلثمو آزييمت يلصألا بئانلا بصنو رتتساف
 يفوه يذلا ضفاخلا عزن ىلع هبصن نأ باوصلاو « اهيف ةعامجلا ّنستو ريدقتلا نإو ةعامج فوسكلا

 نوكي نأب لوعفملاو لعافلا يأ [امهريغ نع] لّوحم [وأ] ءاقنع نبا هلاق ةعامج يف ٌنستو ريدقتلاو
 ريمض انأ هبارعإو [(ًالام كنم رثكأ انأإ» : وحن] ليضفتلا مسا دعب عقاولا وهو |دتبملا نع الوحم

 ىلإ ةيرثكألا ةبسن ماهبإل زييمت الام رثكأب قلعتم رورجمو راج كنم ربخ رثكأ أدتبم عفر لحم يف لصفنم
 معفتراو فاضملا ماقم ميقأو هيلإ فاضملا لصفناو فاضملا فذحف كنم رثكأ يلام هلصأو ملكتملا

 ربخ مركأ ًادتبم ديز هبارعإو [بأ كنم مركأ ديزو] ازييمت فوذحملاب ءيج مث كنم رثكأ ان ظفللا راصف

 ديزوبأ هلصأو ديز ىلإ ةيمركألا ةبسن ماهبإل زييمت هنأ ىلع بوصنم ابأو مركأب قلعتم رو رجمو راج كنم

 راج كنمو هلبق ام ىلع فوطعم لمجأ فطع فرح واولا هبارعإو [ًاهجو كنم لمجأو | كنم مركأ
 ديز هجو هلصأو ديز ىلإ ةيلمجالا ةبسن ماهبإل زييمت هنأ ىلع بوصنم ًاهجوو لمجأب قلعتم رورجمو
 لعج دعب ةيلعافلل حلصي نأ ليضفتلا لعفأ دعب عقاولا زييمتلا اذه طرش نم نأ ملعاو . كنم نسحأ

 يف العاف نكي مل اذإ ام فالخب ليضفتلا مسا هل بصانلاو ةلثمألا هذه يف امك العف ليضفتلا مسا
 ةمالعو ةفاضإلاب هرج بجي هنإف لام رثكا ديز لام : وحن هضعب ليضفتلا لعفا ناك اذإ ام وهو ىنعملا

 انلاثم يف لوقتف ةركنلا ماقم مئاق عمج ىلإ فاضيو ليضفتلا مسا عضوم ضعب عضو نسحي نأ كلذ

 لام لاقي الف ىنعملا داسفل ىنعم العاف لام نوكي نا لاثملا اذه يف ميقتسي الو لاومألا صعب ديز لام

 بجو هلبق ام ريغ ناك نإ لعفا زييمت نا لصاحلاو . ها لام هل لاملا نا ىلإ يدؤي هنأل هلام ريثك ديز

 وأ هضفخ يرابنألا ركب وبأ زاجأو فنصملا امهركذ نيذللا نيلاثملاكو ًالزنم ىلعأ تنأك آزييمت هبصن

 هنمو : ءاقنع نبا لاق . ملاع لجأو هيقف لضفأ تنأك اعامجإ هضفخ بجو ىنعملا ىف هلبق ام سفن

 لزانملا ضعبو بترلا ضعب هغلب مهّللا كلوق ةحصل ةلزنم ىلعأو ةبتر ىصقأ 5# دمحم غلب مهّللا
 يناثلا عونلا وهو الصأ ءيش نع [لّوحم ريغ وأ] كلذ يف نسح فلؤم يكملا يعيصقلا هخيشلو ها

 اذه وحن لعجي مهضعبو لوحم ريغ اذكه ءادتبا عضو بيكرتلا اذه لثم نال [ءام ءانإلا التما : وحن |

 لاثملا اذه هبش هجوو عواطم واو حتفب هيلإ هلماع عواطم دانسإ حصي هنال لوحملا هبش نم لاثملا

 دعب ازيمت ءاملا راصف دانسإلا لوح مث الثم ءانإلا ءاملا الم تلق كنأكف الم عواطم التما نأ لّوحسلاب

 الجر هعجشأ امو آبأ ركب يبأب مركأ : وحن بجعتلا ديفي ام دعب لوحملا ريغ عوقو رثكأو « الاعاف ناك نأ
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 وو ل وو درو هضم مشل أ ةركن الإ زيبمتلا نوكي الو ءًاسراف هرد هللو

 وهو رخؤم أدتبم هرد مّدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج هلل هبارعإو [ًاسراف هرد هَّللو] ةفيلخ هلدعأ امو
 يف مهبملا هنم بجعتملا سنج نايبل زييمت ًاسراف ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم

 ردلاو ىلوأ زييمتلاو : ينيمامدلا لاق . اسراف هنوك لاح يف هنم بجعتأ ىنعملاو « لاح ليقو « ةبسنلا

 ًارد اهمضو لادلا رسكب رديو ردي نبللا رد ردصم لصألا يف وه ءارلا ديدشتو ةلمهملا لادلا حتفب

 ىلإ هلعف فاضا امئإو هنع رداصلا حودمملا لعف نع ةيانك انه وهو آرد هسفن نبللا ,ىمسيو رثكأ ًاروردو
 بجعأ ام اسراف هرد هلل مهلوق ىنعمف بئاجعلا ءىشنم ىلاعت هنأل هنم بجعتلا راهظإل آدصق هللا
 يذلا نبللا اذه بجعأ ام يأ : همأ يدث نم هعضترا يذلا هنبل نم بجعتلا نوكي نأ لمتحيو « هلعف
 اذإ برعلا نأل بجعتلا هانعم مالكلا اذه نأ لصاحلاو . ةفصلا هذه يف لماكلا دلولا اذه لثم هب ىبرت
 هللا الإ هداجيإ ىلع ردقي ال ءيشلا اذه نأب ًاناذيإ ىلاعت هللا ىلإ هوفاضأ ماظعإلا ةياغ ءيشلا اومظع
 بطاخملا ريمض ىلإ فاضي نأ زوجيو « بئاغلا ريمض ىلإ رد ةفاضإ نويوحنلا هب لثمي ام رثكأو ىلاعت
 امنإ فنصملا هيلع ىشم امك يأ : ةبسنلا زيمم نم اسراف نوكو : يرهزألا لاق . ملكتملا ريمض ىلإو
 امك درفملا زيمم نم وهف الوهجم ناك اذإ اما « عجرملا مولعم ردلا هيلإ فاضملا ريمضلا ناك اذإ ىشمتي

 هلوقب لثمي نأ فتصملل ىلوألا ناكف ذئنيحو هزيمي ام ىلإ جاتحي ريمضلا نأل يدارملاو لصفملا هب لثم
 ضرغلا ناك امل هنأل [ةركن الإ زييمتلا نوكي الو] ًانيعم ًامولعم ريمضلا عجرم نوكيل اسراف هرد هلل ديز

 ضرغ ريغل ةدايزلاو ثبعلا نم آزارتحا هريكنت اومزتلا ةركنلاب لصاح كلذو ماهبإلا ةلازإو ريسفتلا هنم

 : رعاشلا لوقب نيلدتسم هفيرعت نويفوكلا زاجأو لاحلا يف امك
 ورمع نع سيق اي سفنلا تبطو تددص انهوجو تفرع نأ امل كتيأر
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 ورمع نع سيق اي سفنلا تبطو تددص انهوجو تفرع نأامل كتير لا"ال

 . يركشيلا باهش نب دشر : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 « تببلا رخآ يف روكذم وهو يركشيلا دلاخ ب سيق ب دوعسم نب سيقل باطخلا [كتيار] : ةغللا
 , انفويس عقو ةدشو برحلا يف انتاب يا . دا تقرع نا : ىوريو ٠ مهتاوذ هرجولاب دارأ [انهوجو]

 رعاشلا موق ناكو سيقل ًاميمح ًاقيدص ناك ًارمع تيضر كنأ ديري [سفنلا تبط] « تيأنو تضرعأ [تددص]

 . هولتق دق

 عفادي ملف بايإلاب ةمينغلا نم يضرو . مهفايسأ عقو ىأر امل هقيدص نع رف هنأل سيقب ددني : ىنعملا

 . لتق نأ دعب هرأثب ذخألال مدقتي ملو هنع
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 كلت ةمهبملا تاذلا زييمتل بصانلاو .لاحلا يف مّدقتملا ىنعلاب مالكلا مامت دعب الإ نوكي الو
 50 . ملعأ هلو ًاقلطم هلماع ىلع زيبمتلا مّدقتي الو ,دنسملا لعفلا ةبسنلا زييمتلو تاذلا

 يأ [لاحلا يف مّدقتملا ىنعملاب مالكلا مامت دعب الإ نوكي الو] لأ ةدايز ىلع نويرصبلا هلوأتو
 نورشع وحن مالكلا مامت لبق عقي دقو ال مأ هيلع ةدئافلا لوصح فقوت ءاوس ةمات ةلمج دعب عقي نأب

 حصو ًامهرد نيرشع يف نيرشعك [تاذلا كلت] وه [ةمهبملا تاذلا زييمتل بصانلاو] يدنع ًامهرد

 هيبش ًامهرد نيرشع وحنف ىنعملا يف هل ةبلاط اهنأل لعافلا مساب اههبشل ةدماج تناك نإو اهلمع

 وهو مامتلا هب ام دوجوو يونعملا بلطلاو ةيمسإلا يف ًارمع براضب هيبش ًاتيز لطرو ًاديز نيب راضب

 [دنسملا لعفلا] وه [ةبسنلا زييمتل] بصانلا [و] كلذ ريغ ليقو لوألا يف نونلاو يناثلا يف نيونتلا
 وه فنصملا هيلع ىشم امو اهجو كنم لمجأ ديزو ًاقرع ديز ببصتم : وحن ههبشوأ ًاسفن ديز باطك

 الو لعفلا ال امامت نخ ابتا يتلا ةلمجلا وه ةا نيا تصانلا روفصع نبا لاقو . ا

 لعف وأ امسا ,لماعلا ناك ءاوس يأ [ًاقلطم هلماع ىلع] ةبسن وأ تاذل [زييمتلا مقي الو] ههبشأ ام
 اذهو [ملعأ هّللاو] دمحم باط اسفن الو هنسحأ ام اجر الو لطرأتيز يدنع لاقي الف افرصتم وأ دماج

 اع همت. ء١١ ألا ةالزإو ريسفتلا مث ًالوأ ماهبإلا وه زييمتلا نم دوصقملا نأل كلذو روهمجلا بهذم
 ب ی مّذقتي ا يف تعنلاك زييمتلا نألو دوصقملا يفاني لماعلا كلذ

 ًاسفن باط زاوج نم يتأيس امب روفصع نبا هّدرو ورک نبا هئسحتساو : يسرافلا لاق . ههبشأ

 كلام نبا هراتخاو . ينزاملاو دربملاو يئاسكلا زاجأو توعنملا ىلع مّدقتي ال تعنلا نأل لاق "2ديز

 ةيفرظ [امل] ةيرصب انه ىأر نأل ناث لوعفمل ةجاخب سيلو « لوعفمو لعافو لعف [كتيأر] : بارعإلا
 فاضم هوجوو . فرعل هب لوعفم هوجو [انهوجو] « لعافو لعف [تفرع] « ةدئاز [نأ] ىأرب قلعتت نيح ىنعمب
 زيبمت [سفنلا] . لعافو لعف [تبط] . [امل] باوج وهو لعافو لعف [تددص] . هيلإ فاضم ريمضلاو

 رورجمو راج [و رمع نع] «هلومعمو لماعلا نيب ةضرتعم اهل لحم ال ءادنلا ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو بوصنم

 . تيلست ىنعم هنمض هنأ ىلع [تبط] وأ [تددصب] قلعتم
 ةرورض ريكنتلا هل بجي يذلا زييمتلا ىلع ماللاو فلألا لخدأ ثيح [سفنلا تبط] : هلوق هيف دهاشلا

 نوكي نأ زوجي مهدنع لب زييمتلا ريكنت نوبجوي ال نييفوكلا نأ حراشلا ركذ دقو . نييرصبلا رابتعا يف كلذو

 [سفتلا] : لاق نم ءاملعلا نمو . ةفرعم نوكت لب ةدئاز [لأ1 نوكت ال كلذ ىلعو ةركن نوكي نأو . ةفرعم

 نع سيق اي ًاسفن تبطو سفنلا تددص اذه ىلع : ريدقتلاو . فوذحم تبط زييمتو [تددص] ل هب لوعفم

 , "اها ىفخي الام فلكت : ريدقتلا اذه يف نكلو . دهاش هيف نوكي ال اذه ىلعو ورمع

 )١( هححصم ها هلماع ىلع زييمتلا هيف مدقتي مل لاثملا اذه نأل رهاطب سيئ درلا .

 ) )۲ج ليلجلا ةحنم :نيدلا ىيحم دمحم ١ / ط / ۱۸۲-۱۸۳ ص 1٤ .
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 نررام همم هام دههافف هي اوكف ام م مم ماهر دو ماوي ام م وقف هاما و م افاق هوا م واو وو ف هاف رو ففو هدف ده ياو واو ا هارافاع اواو

 لوقب اولدتساو اركب ببصت ًاقرعو ديز باط آسفن : وحن فرصتملا هلماع ىلع هميدقت ةدمعلا حرش يف

 : رعاشلا

 بيطت قارفلاب اسفن ناكامو اهبيبح قارفلاب ىليل رجهتأ

 بيطت قارفلاب اسف ناسک امو اهبيبح قارفلاب ىليل رجهتأ

 دعبو . .ةديصقلا لوأ وهو . ليوطلا نم ثيبلا
 “بوضغ نغأاهنم يل ضرعت هبيطو تارفلا ءام نم ليق اذإ

 5 يرماعلا حولملا نب سيقل ليقو نادمه ىشعأل ليقو يدعسلا لبخملل وهو

 اذإ قراف ردصم ءافلا رسكب [قارفلا] . ىملس ىوريو ةأرما مسا [ىليل] ٠ ةعيطقلا [رجهلا] : ةغللا
 1 تحرشناو تطسبنا يا هسفن تباط عراضم [بيطنت] بحبم ىنعمب [بيبح] ۽ دعابت

 ها . حرشنت الو « كلذب طسبنت ال اهسفن نأ لاحلاو ةعيطقلاو « رجهلاب ىليل لماعت له : ىنعملا
 , ؟9فرصتب

 ةردقم ةمضب عوفرم لعاف [ىليل | عراضم لعف رجهت ٠ يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا [رجهتأ] : بارعإلا
 « فاضم بيبحو « رجهتل هب لوعفم [بيبح] «[رجهت] ب قلعتم رورجمو راج [قارفلاب] ٠ رذعتلل فلألا ىلع
 « فوذحم ريمض اهمساو . صقان ضام لعف [ناك] « ةيفان [ام] « ةيلاح واولا [امو] , هيلإ فاضم [ءاهلا]

 [بيطت] « بيطتب قلعتم رورجمو راج [قارفلاب] يتالا [بيطت] : هلوق وهو هيف لماعلا ىلع مدقم زييمت [اسفن]
 بص لسم يف هلعافو [بيطت1 2 ةلمجلاو 2 ىليل ىلإ دوعي يه هريدقت ًازارج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف

 , ناك ربحت

 كلذ زوج دقو [اسفن بيطت ] لصألاو هيلع مدقت دقو [بيطت] هلماعو زبيمت هنإف [ًاسفن : هلوق هيف دهاشلا

 دنع هوحنو تيبلا اذه يف وهو هبتك صضعب يف كلام نبا مهعبتو « دربملاو < ينزاملاو ٠ نويفوكلا مدقتلا

 : دهاشلا تيب يف ةياورلا نأ ىلإ جاجرلا وبأ بهذو 03 هيلع.ساقي الف ةرورض روهمجلا

 بييلطت قارفلاب يسفن ناسك امو

 : ۳ھا تينلا ىف دهاش ال ةياورلا هذه ىلعو

 )١( ۲ط 35 ص لصفملا تايبأ حرش يف لضفملا رظنأ .

 ) )۲ص يراجرجلا دهارش شماهب ليقع نبا ىلع ليلجلا حتف : ينودعلا ةطق دمحم ٠١۸
 ) )۳جب ليلجلا ةحنم :نيدلا ييحم دمحم ١ ص 1۷١- / 1۷١ط ١4
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 ًاراهج يدانپ نونملا يعادو ىنملا ليلب بيطت اسفنأ

 يرهزألا لاق . هريغو ينغملا يف هلاق امك ةرورضلا ىلع كلذ نم ءاج ام روهمجلا لمحو

 . ديز آسفن باط : وحن آمّدقتم لماعلا ناك اذإ زيمملا ىلع زييمتلا مّدقت زاوج ىلع عيمجلا قفتاو

 اراهج يداني نوئملا يعادو ٠ ىنئملا ليثب بّيطت اسفنأ 4

 . هوبسني ملو ءىيط نم لجرلوهو . براقتملا نم تيبلا
 اذإ ًالانمو « الين هلاثي ءيشلا لان ردصم لينو لومأملا كاردإ [ىنملا لين] « نئمطت يأ [بيطت] : ةغللا

 [نوتملا] . هيف بغريو ناسنإلا هانمتي امل مسا نوكسف مضب ةينملاو ةينم عمج ميملا مضب ىنملاو هيلع لصح
 . توملا

 : هلوق وهو هيف لماعلا ىلع مدقت زييمت ًاسفن , يخيبوت ماهفتسا فرح ةزمهلا [اسفنأ] : بارعإلا
 قلعتم رورجمو راج [لينب] ٠ تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [بيطت] . يتالا [بيطت]
 لاحلا واو واولا [يعادو] , رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم ىنملاو فاضم لينو « بيطتب

 ء هيلإ فاضم نونملاو فاضم يعادو « لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم [يعاد]

 يعاد ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو لقثلل ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف [يداني ]

 بصن لحم يف هربخو إدتيملا ةلمجو « [دتبملا ربخ مفر لحم يف هلعافو عراضملا لعفلا ةلمجو « نونملا
 ءادن يداني مالكلا : ريدقتو فوذحم ردصمل ةفص هلصاو [يداني] هلماع قلطم لوعفم [ًاراهج] . لاح

 , ًاراهج

 اذهو فرصتم لعف هنأل [بيطت] هلوق وهو هيف لماعلا ىلع همدق دقو زييمت هنإف [ًاسفنا] : هلوق هيف دهاشلا

 . ''افرصتب ها دربملاو يئاسكلا دنع سايق عضوم وهو روهمجلاو « هيوبيس دنع ردات

 , 0 ط ١١١-١١١ ص / ۲ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ىیحیم دمحم (1)
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 ىنثتسملا باب
 اهتاغلب ىوسو ريغ امهو قافتاب نامسإو . الإ وهو قافتاب فرح : ةينايث ءانثتسالا تاودأو

 اهو قافتاب نالعفو .ءانبك ءاوسو ءامسك ءاوسو ىدهك یوسو ىضرك ىوس اهيف لاقي هنإف
 ا جو ا نوكي الو سيل

 ىثتسملا باب
 هحرش يف يهكافلا لاق اذك « اتابثإو اين اهلبق امل افلاخم اهتاوخأ ىدحإ وأ الإ دعب روكلملا وه

 طرشب اهانعم يف اموأ الإب كورتم وأ روكذم نم آريدقت وأ ًاقيقحت جرخملا وه ىنثتسملا : يرهزألا لاقو

 ةنمؤم ةبقر قتعأ : وحن ةفصلابو هثلث فيغرلا تلكأك لدبلاب جرخملا لمشي سنج جرخملاف « ةدئافلا

 : وحن ءانثتسالابو براح نإ يمذلا لتقا : وحن طرشلابو «ليللا ىلإ مايصلا اومتاوإ» : وحن ةياغلابو
 ءانشتسالا هب ديري اريدقت وأ هلوقو ٠ لصتملا ءانئتسالا هب ديري اقيقحت هلوقو «اليلق الإ هنم اوبرشفإ

 هب ديري كورتم وأ هلوقو ماتلا ءانثتسالاب ىمسملا وهو غرفملا ادع ام هب ديري روكذم نم هلوقو « عطقنملا
 يف يذلاو ًافنآ هانركذ امم هريغو لدبلا نم ىنثتسملا ادع ام هب جرخي اهانعم يف ام وأ الإي هلوقو غرفملا
 آديز الإ سان ينءاج : وحن نع زارتحا ةدئافلا طرشب هلوقو ةيتآلا ءانثتسالا تاودأ عيمج وه الإ ىنعم
 دري مل هنأ نيبي الإ دعب هركذ نأ هجارخإ ىنعمو : يبطاشلا لاقو . ديفي ال هنإف اجر الإ موقلا ينءاجو
 ةقيقح اذه هجرخأ مث : ملكتملل آدارم ناك هنأ ال ةنيرقلا كلتب عماسلل كلذ نيبف مّدقت اميف هلوخد
 هتالآ يأ [ءانفتسالا تاودأو] ها هريغ حصي ال يذلا وهو هريغو هيوبيس ناسللا ةمئأ دنع جارخإلا

 ىلإ مسقنت يهو [ةينامث] ًاباس وأ ًآباجيإ اهلبق ام مكح نم اهدعب ام اهب جرختسي يتلا طافلألا دارملاو
 وه امب ةءادبلا ىلوألا ناك نإو هتاودأ لصأ اهنأل اهب أدبو [الإ وهو قافتاب فرح] لوألا : ماسقأ ةعبرأ
 يناثلا [و] روذشلا يف ماشه نبا لعف امك نوكي الو سيلب ىنثتسملاك لاح لك ىلع بصنلا نيعتم

 اهيف لاقي هنإف] عبرألا [اهتاغلب ىوسو] فرصنم برعم مسا اهنأل نيونتلاب [ريغ امهو قافتاب نامسا]
 [ىوسو] عبرألا تاغللا رهشأ يه ةغللا هذه همدعو نيونتلاب [ىضرك] رصقلاو نيسلا رسكب [ىوس
 [ءاوسو] ءايلاب نايده هتينثت يف لاقي هنأل ءاي هفلأ روصتو همدعو نيونتلاب [ىدهك] رصقلاو نيسلا مضب

 اهركذ نم لقو اهبرغأ يهو [ءانبك] ٌدملاو نيسلا رسكب [ءاوس] ةعبارلاو [ءامسك] ّدملاو نيسلا حتفب
 هذهب ءانثتسالا نأ نييوحنلا مالك رهاظو « ةياهنلا يف زابخلا نباو ةجحلا يف يسرافلا اهيلع صنو
 الو سيل امهو « قافتاب نالعف] ثلاثلا [و] هريغو فنصملا مالك هديفي امك عومسم عبرألا تاغللا
 ىلإ بهذ نم مهنمف ءروهشم اهيف فالخلاف سيل امأ دقتنم قافتالا ركذو : يهكافلا لاق [نوكي
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 »و و 0 ٠ ٠

 es ‹ ىشحو شاح :اهيف لاقيو اشاحو ادعو الخ :وهو ةيفرحلاو ةيلعفلا نيب ددرتمو

 فرح نم بكرم هنأل هتيلعف ىلع آقفتم دعي نأ نع الضف اعف دعي نأ نسحي الف نوكي ال امأو ةمّدقملا

 هلاق امع باجي دقو ها مالكلا يف زوجت دقف ًالعف هّدع نمو ًالعف نوكي ال امهنم بكرملاو لعفو

 حالطصا يف لوهجملاك راص سيل ةيفرحب لوقلا نأل ةيبرعلا ءاملع نم رثكألا قافتا هدارم نأب فنصملا

 هفرشل لعفلا اهباغ فرح يهو لعفلا عم تبكر اهنأل اهيلإ روظنم ريغ ال نإف نوكي ال امأو ةيبرعلا ءاملع
 01 ا ا ا ل ل العف عيمجلا يمسف

ات لمعتسيف [ةيفرحلاو ةيلعفلا نيب دّرتم] عبارلا [و] نيروكذملا نيظفللا ةيلعف نم ةيبرعلا بتك
 العف ةر

ادعو] ةاحنلا عيمج دنع ىرخأ ةرات ًافرحو ةرات اعف لمعتست اهنإف [الخ وهو] افرح ةراتو
 لمعتست [

 كلذك لمعتست [اشاحو] اهب رجلا زيجي الف ةيلعفلا الإ اهيف ظفحي ملف وه امأو هيوبيس ريغ دنع كلذك

 فرح اهنا ىلإ نيي نييرصبلا رثكأو هيوبيس بهذو ءارفلاو يمرجلاو جاجزلاو شفخألاو دربملاو ينزاملا دنع

 ةريخألا فلألا فذحب [شاح اهيف لاقيو] ًامئاد لعف اهنأ ىلإ نييفوكلا روهمج بهذو 3 ًاقلطم رج

 يف كلام نباو حضوألا يف ماشه نبال ًاعبت فنصملا لاق اذك « ىلوألا فلألا فذحب [ىشحو]

 اشاح يف وه امنإ كلذك سيلو ةيئانثتسالا اشاح يف نيتغللا نيتاه نأ هرهاظو : مهضعب لاق . ةيفلألا

اتخل ةيئانثتسالا اشاح يف ينادلا ىنجلا يف يدارملا لاق نكلو « نايحوبأ هلاق هيزنتلل مسا يه يت
 ن

 : رعاشلا لوقك ىلوألا فلألا فذحب ىشحو نيفلألا تابثإب اشاح

 تت ا ج ل ا ا ا

 ءالدلا اهردكت ال روحب مهنإف يبنلا طهر ىشح 114٠

 [يبنلا] و فاضم طقرو < ىشحب رورجم [عطهر] ءانثتسالا هانعم رج فرح ا1[ یشح] : بارعإلا

 عمج ىلع لاد ميملاو « اهمسا ء ءاهلاو « بصنو ديكوت فرح نإ « ةيليلعت ةيليلعت ءافلا [مهنإف] « هيلإ فاضم

 )١( لاوقأ ةعبرأ ىشح يفف :

 ١ - طقف رج فرح هيوبيس دنع .
  - 1رجتو بصنتف ًافرحو اعف نوكت اهنأ ينزاملاو دربملا دنعو .

 "٠ ريغ ال لعف اهنإ نييفوكلا دنع .
 ٤ - ج بدألا ةنازح شماهب ينيعلل ىربكلا دهاوشلا : رظنأ . ها دساف لوق وهو لعاف ريغب لعف اهنإ ءارفلا دنع

 ص۳ ۱۳۱ .
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 بجوملاو هنم ىنثتسملا هيف ركذ ام وه ماتلاو ءابجوم ًامات مالكلا ناك اذإ بصني الا ىشتسملاف

 :كلوقكو «آليلق الإ هنم اوب رشف : ىلاعت هلوق وحن ههبش الو يفن هيلع مّدقتي ل يذلا :وه

 . . ًاعطقنم وأ انلثم امك ًالصتم ءانثتسالا ناك ءاوس ءًأرمع الإ سانلا جرخو ًاديز الإ موقلا ماق

 يف دازو « ةيناثلا فلألا فذحب شاحو ناتروكذملا ناتاه تاغل ثالث اهيفف ةيهيزنتلا امأو لاق
 هلل اشاح رماع نبا أرق . هلل شاح يف تاغللا عيرألاب ءىرق دقو « نيشلا ناكسإب شاح ليهستلا

 فلألا فذحب هلل ىشح مهضعب أرقو « اهفذحب هلل شاح ةعبسلا يفاب أرقو < ةيناثلا فلألا تابثإب

 نبا مالك رهاظو « هّدح ريغ ىلع نينكاس نيب عمج هيفو ناكسإلاب هلل شاح نسحلا ًارقو « ىلوألا
 ءانكسالا تاودأ ركذ نم غرف نأ دعب مث . ةيئانلتسالا اشاح يف ثالثلا تاغللا نأ ةيفلألا يف كلام

 [الإب ىتثتسملاف] لاقف لوألا مسقلاب ىنثتسملا مكحب ًاثدتبم اهنم لكب ىنثتسملا مكح نايب يف عرش
 حتفب [ًابجوم] الإ دعب امل جاتحم ريغ يأ [امات] اهلبق [مالكلا ناك اذإ] آبوجو [بصني] ةفصلا ريغ
 ام : وحن ًاظفل ًايفنم ناك نإو طقف ىنمم وأ اديز الإ موقلا مق : وحن ىنعمو اظفل امإ ًاتبثم يأ : ميجلا

 وأ هله ىعسملا نع ىعسملا رات ءاونو اديز الإ ناكر موقلا ءاج ىنعملا ذإ اديز الإ انابكر موقلا ءاج

 الو يفن هيلع مّدقتي مل يذلا وه بجوملاو 5 هنم ىنثتسملا هيف ركذ ام وه ماتلا] مالكلا [و] هيلع مّدقت

 فطع فرح ءافلا هبارعإو [(اليلق الإ هنم اوب رشفإط : ىلاعت هلوق وحن] ماهفتسالاو يهنلاك يأ [ههبش
 ام نأل ءانثتسالا ىلع بوصنم اليلق ءانثتسا فرح الإ اوب رشب قلعتم رورجمو راج هنم لعافو لعف اوب رش

 مدعل بجومو اوبرش يف واولا وهو هنم ىنثتسملا هيف ركذ مات مالك اوب رشف هلوق وهو هلبق

 لعاف موقلا ضام لعف ماق هبارعإو [ًآديز الإ موقلا ماق كلوقكو] هيلع ههبش وأ يهنلا مّدقت
 هلثم [و] بجوم مات مالك هلبق ام نال ءاسنثتسالا ىلع بوصنم [ديز ءانثتسا فرح الإ

 ءانئتسالا ناك ءاوس] بجوم مات مالك همّدقت اذإ الإب ىنثتسملا ابوجو بصنيف [ًارمع الإ سائلا جرخ]

 الإ رسخخ يفل ناسنإلا نإ#» : ىلاعت هلوقكو [انلثم امك ] هنم ىنثكتسملا ضعب ىنثتسملا ناك ناب [الصتم

 يف لصألا نال الاب الإ مكوداز ام مكيف اوجرخن ول» : ىلاعت هلوقو 4تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا

 عطقنملا يف زاجم لصتملا يف ةفيقح ءانثتسالا هريغل ًاعبت يهكافلا لاقو . الصتم نوكي نا ءانثتسالا

 هسنج نم وأ هلبق ام سنج ريغ نم ناك ءاوس هنم ىنثتسملا ضعب ىنثتسملا نكي مل نأب [ًاعطقنم وأ]

 لوعمم ءاهلاو ةرهاطلا هم فلاب عوق م عراشم لعق ران . ةيقاث ال اهردكت الإ . [نإ| ربح | روحي | , روكذلا =

 رو 0 كيلا ل ولا و لع اهلاو لمعلا نم هللا و و ران لعاف [ءالدلا] 03 ا ىلإ دئاع هب

 اشاء يف هعل يهو لوألا اهلا فراح راع تح هيئاشسالا | ىشح | : هلوق هيف دهاشلا
6 U 
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 00 ض2 راح الإ موقلا ماق :وحن

 [وحن] يضرلا ةمئألا مجن هلاق امك ريغو الإ دعب الإ عطقنملا نوكي الو هنم هّدع دصقي مل نكلو

 ماق] : كلوقو « ةكئالملا نم ًاضعب سيل سيلبإ نإف «سيلبإ الإ نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسف»

 اهدعب ام ىلع الاد الإ لبق ام نوكي نأ نم عطقنملا ءانثتسالا يف دب الو رهاظ هبارعإو [ًارامح الإ موقلا

 مهريغو كلام نباو جارسلا نباو يفريصلا هلاق امك ابعت الإ موقلا ماق نسحب ال اذهلو : لاثملا اذهك

 الاد الإ لبق يذلا مالكلا نوكي نأ دب الف آعطقنم ءانثتسالا ناك اذإ دئاوفلا قيلعت يف ينيمامدلا ةرابعو

 تلهص : : وحن حصي الف ةدئافلا مدعل هلامعتسا حصي مل هوجولا نم هجوب هلوانتي مل نإف ىنئتسملا ىلع

 نم اهريغو ليخلا ركذب رضحتسا تيوصتلا نأل زاجل ريعبلا الإ ليخلا تتوص ليق ولو ريعبلا الإ ليخلا

 نأ ملعي اذهبو ةقيقح العتاد نكي مل نإ و هلبق اميف لخادلا ريدقت يف ىنثتسملا نأكف تاتوصملا

 بجو امثإو اذه ها هجوب رضحتسي امب الإ | نوكي ال هنأل كلذو ازاجسم هنم ىنثتسملا نم ضعب عطقنملا

 انه لدبلا عوقو زاجول هنأل ذئنيح لدبلا عانتمال ًابجوم مات قباسلا مالكلا ناك اذإ الإب ىنثتسملا بصن

 ىلع عفرلاب ديز الإ موقلا ماق تلق ولف قباسلا مكح يف هنم لدبملا نأل ىنعملا داسف كلذ ىضتقال

 طقاسلا مكح يف موقلا وه يذلا هنم لدبملا انردقو ةيلدبلا ىلع اضيأ عفرلاب رامح الإ موقلا ماق وأ ةيلدبلا

 فالح وهوالإ ةدايز ريدقتب الإ هل ىنعم ال كلذو رامح الإ ماق وأ ديز الإ ماق ذئنيح ىنعملا ريدقت ناك

 بصانلاو . بصنلا نيعتف تابثإلا لاح يف نوكي ال م غيرفتلاو غرفم ءانثتسا هنا ريدقتب وا لصالا

 ام ليقو < و ا اع د

 امأو . يفاريسلاو يسرافلا بهذ هيلإو لوألا نم بيرق لوقلا اذهوالإ ةطساوب ههبش وأ لعف نم الإ لبق

 يه اولاق نكل ىنعمب ةيفانلا الإ نأ اوأر امل نيرخأتملا رثكأو هلبق ام هيوبيس دنع هل بصانلاف عطقنملا

 نکل موقلا ماق مّدقتملا لاثملا يف هريدقت بلاغلا يف فوذحمم اهربخو ءامسألل ّنكل بصن هل ةبصانلا

 . ةيكاردتسالا نكل ىنعمب نوكت عطقنملا ءانثتسالا يف الإ نأ ملعي اذه نمو . مقي مل آرامح

 مأ الصنم ناكأ ءاوس بجوم مات مالك نم ءانئتسالا يف بصنلا بوجو نم ررقت ام : [هيبنت]

 : 88 هلوقك طورشلا رار م فلا حب دقو ةيبرعلا بتك يف فورعملا روهشملا وه ًاعطقنم

 لو هلوقو «ملعتم وأ ملاع وأ هالاو امو هللا ركذ الإ اهيف ام نوعلم ةنوعلم ايندلا»

 عيمج يف عوفرملا ليلقف عفرلاب «ليلق الإ هنم اوب رشف : ءىرقو « نو رهاجملا الإ ىفاعم يتَمأ لك ١

 جرخو نايح وبأ اهاكح ةخل بجوملا ماتلا معلا دعب لادبإلا نأل هنم ىنثكتسملا نم ضعب لدب كلذ

 خلا هللا ركذ الإ يأ : هلبق ام ةلالدل هريخ فذح ًادتبم عوفرملا نأ حصالاو « ةروكرلملا ةءارقلا اهيلع

 احس ہہو هلأ هانا الال هد رع همس هاه )١(



 يف حجرألاو .ءانثتسالا ىلع بصنلاو لدبلا ىنثتسملا يف زاج بجوم ريغ ًامات مالكلا ناك نإو

 : ىلاعت هلوق وحن هبارعإ يف هعبتيف هنم ىنثتسملا نم الدب ىنثسملا لعجي يأ لدبلا لصتلا

 ASE نول ل راس ا فا ا وا رس ا دج # مهنم لبلف الإ هولعف ام

 0 ا ا ري
 فورخ نباو ءارفلل ًاعبت ماشه نبا هيلع اموه ةلمج ىنئتسملا ءيجمو بصنلا اهلحمف عطقنم ءانثتس

 ادتبم نمف «ربكألا باذعلا هللا هبذعيف رفكو ىلوت نم الإ : ىلاعت هلوق هنمو « 3

 ىنثتسملا هيف آروكذم يأ [ًمات] الإ لبق يذلا [مالكلا ناك نإو] عطقنم ءانثتسا ةلمجلاو هىذعيف هربخ

 اعطقنم وأ ناك الصتم [ىنتسملا يف زاج] ههبش وأ يفن همّدقت نأب ميجلا حتفب [بجوم ريغ] هنم

 نع ينغت هنم ىنثتسملا قلعت ةوق نأل ريمضب هعم حرصي ملو نييرصبلا دنع ضعب لدب يأ [لدبلا]
aالإ موقلا ماقام : وحن رجو بصتو عفر نم هلبق ام بارعإ برعيف ذئنيحو يرهزألا هلاق « ايلا  

 مهدنع الإ نأل قسن فطع هنإ : نويفوكلا لاقو .ديز الإ موقلاب تررمو آديز الإ موقلا تيار امو ديز
 امل فلاخم اهدعب ام نأ يف ةفطاعلا ال ةلزنمب مهدنع يهو ةصاخ ءانثتسالا باب يف فطعلا فورح نم

 تلق اذإ كنا ىرت الا . ىنعملا يف لوألل ًافلاخم هيف يناثلا نوكي ضعبلا لدب كلذكو تلق . اهلبق

 هيف زاج [و] مهنم تيأر نم كلذ دعب تنيب مث آزاجم موقلا تيأر لَا كلوق نوكيف مهضعب موقلا تيأر
 لوصح نم هيف امل [لدبلا لصتملا يف حجرألا] نكل [و] لصألا هنأل [ءانثتسالا ىلع بصتلا]

 الدب ىتثتسملا لعجي يأ] : هلوقب لديلا رف مث بارعألا يف هب ىعسملاو: يللا ني ةلكاقملا

 نوكي ال نأ طرشب حجرأ ةيلدبلا نوكت امنإو ضعب لدب هنأ ىلع [هبارعإ يف هعبتيف هنم ىنثتسملا نم

 ام لاثمف هيلع ًامّدقتم نوكي ال نأو هنم ىنثتسملا ىخارتي ال نأو ءانثتسالا ىنعم نمضت مالك هب ًادودرم

 لعافو لعف هولعف ةيفان ام هبارعإو [# مهنم ليلق الإ هولعف ام» : ىلاعت هلوق وحن] طورشلا عمج

 ل نوال لفل ع عفر لم درسوا هت نك لب يلعب ل للا رع دا الردم
 دقف ديز الإ دحا ماق ام تلق اذإ كنإف ءانثتسالا يف لدبلا الإ اتابثإو آيفن هنم لدبملا فلاخي ام لادبإلا

 : وحن لحملا نم لدبا عنامل ظفللا نم لادبإلا رذعت اذإو هنم لدب وهو ديزل هتبثاو دحا نع مايقلا تيفن
 اتلمع امهنأل الإ دعب نيتلماع ناردقي ال الو ام نأل هب ًابعي ال ءيش الإ ئيش داز امو ورمع الإ اهيف دحأ ال

 نم ضعب لدب هنأ ىلع عفرلاب كوبأ الإ دحأ نم ينءاج ام كلذ لثمو « الإب يفنلا ضقتنا دقو يفنلل
 ديالا نوكيا لماعلا را رك ةين يكل ديلا و ظنللا يلع هضقعت كيو ةا نو لمل د لحم

 دقو . روهمجلا دنع عنتمم امهالكو ةفرعملا يفو تابثإلا يف نم ةدايز هيلع مزليف كيبأ نم ينءاج

 : ةحلملا لوقك فوذحملا نم لدبي
 مرحلا الإ نمألا لحم لهو  مركلا الإ رخفلا ام لوقت ةفقو
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 :وحن ماهفتسالاو .4كتأرما الإ دحأ مكنم تفتلي الو :وحن يبنلا يفنلا هبشب دارملاو

 11 «نولاضلا لإ هبر ةمحر نم طئقي نمو»

 . غيرفتلل ال لادبإلل هب لثم هنأل مرحلا الإ ناكم نمألا لحم لهو مركلا الإ ءيش رخفلا ام يأ

 دعب نوكي نأ ءانثتسالا باب يف عقاولا يأ : لدا اذه طرق نمو ةعاججو يضرلا لاق“: [ هيبنت]

 ال نأو ءانثتسالا نمضتي مالك هب دودرم ريغ نوكي نأو هنم ىنثتسملا نع ًارخؤمو الصتم نوكي نأو الإ

 : وحن مالك هب در ام خلا مالك هب دودرم ريغ نوكي نأو هلوقب جرخف هنم ىنثتسملا نع ىنثتسملا ىخارتي

 الو نيمالكلا نيب قباطتلل آدصق ديز الإ موقلا ماق لاق نم ىلع ادر ًابوجو بصنلاب آديز الإ موقلا ماق ام

 ًاديز الإ انه اسلاج تنك نيح دحأ ينءاج ام : وحن هنم ىنثتسملا نع يخارتملا جرخو « لادبإلا زوجي

 ال يحخارتلا عمو هنم ىنثتسملا نيبو هنيب قباطتلا دصقل راتخي امنإ لدبلا نأل راتخم ريغ هيف لدبلا نإف

 كللذ يف لخدف ظفللا يف اتبثم ناك نإو ىنعملا يف يفت وه ام [يفنلا هبشب دارملاو] قباطتلا رهظي

 لجر ال يأ : يفنلا هانعم دماج ضام لعف لقف ديز الإ هلوقي لجر لقو ديز الإ نيمئاق ريغ موقلا : وحن
 و و ا لول اهم رج لكس الغل لجو ألا 5

 ةلمج دحأ هلوقي ةلمجو حيحصلا ىلع لعاغلا نع هل ةفاك امو ضام لعف لقف ديز الإ دحأ هلوقي املقو

 يفننلا نآل ولو الولب عانتمالاو يفنلا ىنعم برشملا طرشلا كلذ يف لخدو دحأ نم لدب ديزو ةفنأتسم

 نباو ورمع يبأ ةءارق يف عفرلاب [(كتأرما الإ دحأ مكنم تفتلي الو» : وحن يهنلا] و اهمزال نم

 راج مكنم هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف تفتلي ةيهان ال هبارعإو رینگ

 لاحلا ىلع بصن هيلع مدق املف هل تعن لصألا يف هنأل دحأ نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو

 ةادأ الإ تفتليل لعاف دحأ لاحلا ىلع بصن اهيلع مّدقت اذإ ةركنلا تعن نأ نم ةررقملا ةدعاقلا ىلع

 ةءارق هيجوت يتأيسو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو لك نم ضعب لدب دحأ نم لدب ةأرماو رصح

 نموإل : وحن] يفنلا ىنعم يف يذلا هنأل يراكنإلا يأ [ماهفتسالاو] ءارقلا رثكأ اهب أرق يتلا بصنلا

 عفر لحم يف ماهفتسا مسا نم هبارعإو . عيمجلا ةءارق يف عفرلاب [4نولاضلا الإ هبر ةمحر ق
 هيف رتتسم هلعافو هرخآ مض هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف طنقي ادتبم

 هيلإ فاضم برو رورجمو راج ةمحر نم ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو وه ريبقت ًازاوج

 لدب رتتسملا طنقي لعاف نم لدب نولاضلا رصح ةادأ الإ ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو

 هلاق امك ريمضلا نع يلغت هنم ىنثتسملاب ىنثتسملا قلعت ةّوق نأل ريمضب هعم تؤي ملو لك نم ضعب

 ءانثتسا نولاضلا الإ هلوق نوكي نأ زوجيو : ءاقنع نيا لاق . مهريغو يماصعلاو ءاقنع ن نباو يهكافلا

 هّللا ةمحر نم سأيلا طونقلاو . ها هبر نم ء ءاهلا |دتبملاب طبارلاو طنقي يف ريمض الف لعافلا يف ًاغرغم

 حرفك طنق وهف سئي ةطانقو ًاطنق حرفكو مضلاب ًاطونق مرو بخو برو رضنك طق ننوماعلا يقو

 . ىلاعت هّللاب نورفاكلا مه نولاضلاو . ها
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 000 كتأرماو ليلق يف عبسلا يف هب ءىرق ديج يبرع لصتملا ىنثتسملا يف بصنلاو

 اذإ هنأ هريغ ركذ دقو هنم ىنثتسملا ىلع ىنثتسملا مّدق اذإ ام مكح فنصملا ركذي مل : [هيبنت]
 وحن لدبلا رذعتل هريغو بجوملا عطقنملاو لصتملا يف بصنلا بجو هنم ىنلتسملا ىلع ىنثتسملا مّدق

 : هلوق

 بهذ قحلا بهذم الإ يلامو ةعيسش دمحأ لآ الإ يلامو

 عابتإلا ناك نإو حيصف وه لب ءيدرب سيل يأ [ديج يبرع لصتملا ىثثتسملا يف بصنلاو]
 رماع نبا ارقف « مهنم ليلق الإ هولعف ام : ىلاعت هلوق نم [ليلق يف عبسلا يف هب «یرق] دقو هنم دوجا

 ع هي

 بهذم قحلابهلمالإ يلامو ةعيش دمحأ لآ الإ ي ا امو

 . رغصألا تيمكلا وهو يمالسإ رعاش وهو يدسالا ديز نب تيمكلا : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 ثيبلا اذهو . فورعم نب تيمكلا دج وهو ةبلعث نبا وه ربكألا تيمكلاو . تفورعم نبا وه طسوألا تيمكلاو

 : اهعلطمو . هلك يبنلا لا اهيف حدمي ةيمشاه ةديصق نم

 بعلي بيشلا وذو ينمابعلالو برطأ ضيبلا ىلإ اقوش امو تبرط

 ةأرملا يهو ءاضيب عج [ضيبلا] « وهلوأ ٠ جرف وأ نزح نم بلقلا فافخبتسا برطلا [تبرط] : ةئللا

 هنأكو 0 مالا ةزيع زيلقت ىلع يدا يف ماشه نبا مهنمو ةاحدلا ضعب هلمج [بعلي بيشلا وذو] ؛ « ةيقنلا

 بهذم] « راصنأو عايشأ [ةعيش ر[ ملر بيشلا وأ ناك يف ىورن تحس ليو بعل بيلا وخوا لاق دق

 : قحلا قيرط الإ هل دصقي ال هنأ دارملاو ميملا حتفب قحلا بغشم هناكم يف يوري [ قحلا

 . “اها بعذم قحلا قيرط الإ يل امو 896 دمحم لأ ريغ راصنأو ناوعأ يلام : لرقي : ىنعملا

 ةادأ [YJ مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج [يل] « ةيفان [ام] « ةفطاع واولا [امو] : بارعإلا

 واولا [ يل امو] هنم ىنثتسملا وهو رحم أدتبم [ةعيش] ؛ , هيلإ فاضم [دمحأ] و فاضم لاو . ىتئتسم [ لآ ءانئتسا

 بهذمو ىنثتسم [بهذم] ءانثتسا هادأ [الإ] ٠ مدقم ربح فوذحمب قلعتم رورجمو راج [يل] ؛ ةيفان [ام] . ةفطاع

 . هنم ىنثتسملا وهو رخؤم أدتبم [بهذم] « هيلإ فاضم [قحلا] و فاضم
 يف ابوجو الإب ءانثتسالا ىلع امهبصن ثيح [ قحلا بهدم الإ] : هلوقو [دمحأ لآ الإ : هلوق هيف دهاشلا

 . 2""فرصتي ها لدبلا رذعتل هئم ىنئتسملا ىلع مدقم هنأل نيعضوملا

 . 117 نص / "اه بدذألا ةبازخ شماهب ةيوسنلا دصاقملا : يثيعلا در
 . 1١4 ط / 7١١ ص / ۲ ح ليلجلا ةحنم : نيدلا ويحم دمحم ()
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 عابتا الإ ملع نم هب محل ام :وحن بصنلا نوبجوي نويزاجحلاف ًاعطقنم ءانثتسالا ناك نإو
 ET راج الإو اراه الإ موقلا ماق ام :وحن عابتالا نوزيجيو هنوحجري ميمتو (نظلا

 اهب ىرسأ دقو « اهب ءارسإلا نم عنمي كلذ نأب اذه لكشتسا نكل «كلهأب رسأفإ : ىلاعت هلوق يف

 ا{ : ىلاعت هلوق يف بصنلا ىلع ءارقلا رثكأ فاشكلا بحاص ىأر امل هريغ لاقو يهكافلا لاق الك

 ىلع عفرلاو دحأ نم ال 4كلهأب رسأفإ» : ىلاعت هلوق نم ىنثكسم بصنلا ةءارق ىلع هنإ لاق «كتأرما

 نأ يضتقي بصنلا ريدقت ىلع هنأل « نيتءارقلا نيتاه ىلع اضقانت هيف نأ نم ليق امو « دحأ نم لادبإلا

 مدعب ديقم ءارسإلا نأب عوفدم اهب ىرسم نوكي نأ يضتقي عفرلا ريدقت ىلعو اهب ىرسم ريغ نوكي
 يفو . ها تافتلالا عم ءارسإ اهب رسأف كتأرما الإ هيف تافتلا ال ءارسإ كلهأب رسأ ىنعملاو . تافتلالا

 كتأرما الإ يأ لهألا نم ءانثتسا بصنلاب ةيعبس يأ ةءارق يفو : هلوق نيلالجلا ىلع يخركلا يش

 0 ل

 بیجاو . مهعم ترس اهنوكب نذؤي تافتلالاو اهب يرسأ نوكي ال نأ مزلي ذإ ىنعم فعضو بجوم نم

 ناك نإو] (الیلق الإ هولعف ام : ىلاجت هلوقك دحأ نم ىنثتسم وه وأ يه مهتعبت لب وه اهب رسي مل هنأب
 ليزنتلا ءاج اهبو ايلعلا ةغللا وهو ءانثتسالا ىلع يأ [بصنلا نوبجوي نويزاجحلاف آعطقنم ءانثتسالا

 امع] : ىلاعت هلوقو « ىلعألا هبر هجو ءاغتبا الإ ىزجت ةمعن نم هدنع دحأل اموإف ةعبسلا ةءارق [وحن]

 راج هب مّدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج مهل ةيفان ام هبارعإو [(نظلا عابتا الإ ملع نم هب مهل

 عوفرم وهو رخؤم أدتبم ملع بدأ ةلص اهل لاقيو ةدئاز نم ملع نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رو رجمو

 فرح الإ | .اثازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو

 ميمتو] هيلإ فاضم ْنظلاو a هرخآ حتف هبصن ةمالعو ءاثثتسالا ىلع بوصنم عابتا ءانئتسا

 مقا وحن] هنم ىنثتسملا نم الدب ىنثتسملا لعج ىلع [عابتالا نوزيجيو] بصنلا يأ [هنوحجري

 الدب هلعج حصو موقلا نم لدب هنأ ىلع عفرلاب [رامح الإو] ءانثتسالا ىلع بصنلاب [آرامح الإ موقلا

 ناب زاجملا ليبس ىلع هنم ضعب هنأل اعطقنم هنوك هيضتقي امك هنم اضعب سيل هنأ عم هم ىنثتسملا نم

 ينعي نوأرقيو : هلوقب يهكافلا حراشلا روكذملا باوجلل راشأ دقو « نايح وبأ هلاق مومعلا هيف ليختي

 نم سيل امل اليزنت ضعب لدب لحملا رابتعاب ملعلا نم لدب هنأ ىلع عفرلاب ّنظلا عابتا الإ ميمت ينب

 حص نإ يأ ىنثتسملا ىلع لماعلا طلست نكمأ ثيح نيهجولا زاوج لحم نكل سنجلا ةلزنم سنجلا
 : رعاشلا لوقك ًاغرفم ء ءانثتسالا لعج ىنعملا ثيح نم يأ

 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ سينأ اهب سيل ةدلبو
 كمال الا

 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ سينا اهب سيل ةدلبو 1

 . دوعلا نارجب فورعملا ثراحلا نب رماع هلئاق . زجرلا نم تيبلا
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OTE o هع يع اا حوا هيا عكا جاب دو ف رادو دز نع دور يافا وو هاو SA PEE وادع LRA دمي EA يطع دن حم هلت هب لي هو اب a 

 ماقملا بسانل سيعلا الإو رفاعيلا الإ اهب سيل ليق ول هنأل سينألا نم سيعلاو رفاعيلا لدبأف

 صقن ام الإ لاملا اذه داز ام: وحن ًاعامجإ بصنلا بجو ىنثتسملا ىلع لماعلا طيلست نكمي مل نإف

 ءانثتسالا ىلع بوصنم كلذ نم كبسنملا ردصملاو ضام لعف صقنو ةيردصم امو ءانثتسا فرح الإف

 لب صقتلا الإ داز ام لاقي نأ حصي ال ذإ لعافلا نم لادبإلا ىلع عفر لحم يف امهريدقت حصي الو

 رّدقي عطقنم ءانثتسا لك اذكو صقن نكل لاملا اذه داز ام : لاقي نأ مالكلا هب ميقتسي يذلا ريدقتلا

 عطقنملا ءانثتسالا نآل ىلوأ نويرصبلا هرّذق امو ىوسب هنورّدقي نويفوكلاو نويرصبلا هلاق امك نكلب

 اهنإف نكل فالخب كاردتسالا ديفي ال ىوسو قباسلا مكحلا يف ف ىنثتسملا لوخد مهوت عفدو كاردتسالل

 اهدعب نورّدقي ًاعطقنم ء ءانطتمالا عوقو دنع مهارت نييرضبلا ةقيرط نوريسملا كلتم دقو هل ةظوبضون

 نوعمسي الط : ىلاعت هلوقو « ةيآلا «ملظ نم الإ نولسرملا يدل فاخي ال ينإإ : ىلاعت هلوقك نكل

 : اذكه هناويد يف ةياورلا نكلو هيوبيس نم ةاحنلا هيوري اذكهو

 سورجلا عبسلا هيف شيعي سيملاي لزنملا عَن دق
 نيستا ا هت «:شيل استا سومه دبل وذ وأ بئذلا

 سونك عملم رقبو سيعلا الإو ريفاعيلا الإ

 2١ سناؤملا (سيئألا] «ماقأ اذإ ناكملاب دلي : لاقي هب ماقي هنأل كلذب يمسو دالبلا ةدحاو (ةدلب] : ةغللا

 ضيبلا لبالا يهو ءاسيع عمج نيعلا رسكب (سيعلا] « ةيشحولا رقبلا دلو وهو « روفعي عمج (ريفاعيلا]
 , "7فرصتب ها ةرقشلا نم ءيش اهضايب طلاخي

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبم ةدلب « بر واو واولا (ةدلبو] : بارعإلا

 مدقت (سيل] ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج (اهب] « صقان ضام لعف (سيل] « دئازلا نجلا فرج ةر
 ةياورلا هذه ىلع أدتبملا رخو ةدلبل ةفص هربخو همساو سيل نم ةلمجلاو سيل مسا (سينأ] < همسا ىلع

 ‹ ةفطاع واولا الإو (سيئأ] نم لدب (زيفانيلا] ءانفتسا ةادأ (الإ] اهتببحأ وأ اهتتكس مالكلا ريدقنو فول

 . سينأ نم ًاضيأ لدب وهف ريفاعيلا ىلع فوطعم (سيعلا] « ءانثتسا ةادأ (الإ]

 هلوق نم نالدب امهنأ ىلع (سيعلاو] «  ريفاعيلا عفر ثيح (سيعلا الإو] (ريفاعيلا الإ] : هلوق هيف دهاشلا
 لصتملا ءانثتسا حصيف هريغو ىنثتسملا معي ىتح انهه سنؤي يذلا يأ سينألا سنج نم اسيل امهنأ عم سيئأ

 ام يأ سينألا سنج نم لعجي ىتح ىنئتسملا يف عسوتي وأ . سيعلا الإو ريفاعيلا الإ ءيش اهب سيل : لاق هنأك

 . ؟]فرصتب . ها هب سنؤي

 )١( 54ص / ۲ ج بهذلا روذش ىلع هتيشاح : يودعلا ةدابع دمحم .

 ص بهذلا روذش حرش ىلع برألا ىهتنم : نیدلا ىيحم دمحم (؟) 1-64 .
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 ىنثتسملا ناك ءًاغرفم ءانثتسا ىمسيو هنم ىنثتسملا هيف ركذي مل يذلا وهو ًاصقان مالكلا ناك نإو

 باجيإ ريغ مالكلا نوك هطرشو الإ دجوت ملول هقحتسي ام ىطعيف ؛لماوعلا بسح ىلع

 دمحم امو» :ىلاعت هلوفكو .ديزب لإ تررم امو ًديز الإ تبار امو ديز الإ ماقام :وحن

 1011 1 0 8 «قحلا الإ هلا ىلع اولوقت الو «(لوسر لإ
 ت ادا ا اا و اال رسل 3مل

 [مالكلا ناك نإو] عطقنم نيتيآلا يف ءانثتسالا نأل امالس نكلو ملظ نم نكل يأ « امالس الإ ًاوغل اهيف

 هتي عم يأ [هنم ىنثتسملا يف ركذي مل يذلا وهو] هسفلب فتكم ريغ يأ [اصقان] الإ لبق يذلا يأ

 دق الإ لبق ام نأل هلماع مساب هل ةيمست كلذب يمس ةحوتفملا ءارلا ديدشتب [اغرفم ءانثتسا ىمسيو]

 هل ةيضنقملا [لماوعلا] اهناكسإو نيسلا حيتفب [بسح ىلع] لئنيح [ىنئتسملا ناك]اهدعب اميف لمعلل غرفت
 اهلبق امل هيف لمعلا لب ىنثتسملا يف لمع ةيئانثتسالا الإ ةملكل ىقبي الو هيف لمعلل ةبلاطلا يأ

 بلطي اهلبق ام ناك نإف [الإ دجوت مل ول هقحتسي ام] بارعإلا هوجو نم ىنثتسملا مسالا كلذ [ىطعيف]

 تيارام : وحن اهدعب ام بصن اظفل ابوصنم بلطي ناك نإو ديز الإ ماق ام ؛ وحن اهدعب ام عفر آعوفرم

 ةاحنلا دنع [هطرشو] ديزب الإ تررم ام : وحن هب قلعتي راجب رج الحم ابوصنم بلطي ناك نإو اديز الإ

 باجيإلا يف غيرفتلا ىتأتي ال هنأل ههبش وأ يفن ىلع لمتشي نأب [باجيإ ريغ مالكلا نوك]
 كلذ نأل

 كلذو اديز الإ سانلا عيمج تيأر كنأ هنم مزلي هنأل !ديز الإ تيأر لوقت الف ءانئتسالا لاطبإ ىلإ يؤ

 ام ريدقتف فوذحم ماع مسا نم ءائثتسالا هيف رذقي غرفملا ءانثتسالا نأ ركذ ام موزل هجوو ةداع لاحم

 الإ تيأر تلق ول كنأل باجيإلا يف خيرفتلا حصي الف سقف اذه ىلعو ديز الإ دحأ ماق ام ديز الإ ماق

 نأ الإ هللا ىبأيو» : ىلاعت هلوق امأف حيحص ريغ كلذو اديز الإ سائلا عيمج تيأر ريدقتلا نوكي آديز

 ال“ لاق هنأكف دحاو ىنعمب امهف يلا امهانعم نال ديري ال ىلع يفنلا ةدافإ يف ىبأي لمحف رون متي

 يف عقي دقو « ىنعملا ىف يف وأ ظفللا يف يفنلا نوكي نأ نيب قرف ال هنأ رم دقو هرون متي ال نأ الإ هللا ديري

 اعطق ىنثتسملا يف لدي نيعم ضعب هنم ىنتسملاب دارعلا نأ ىلع لدت ةنيرق درجو دنع باجيإل

 الإ ماقام : وحن] حيحص ىنعم اذهو ةعمجلا موي الإ عوبسألا مايأ لك تأرق يأ ةعمجلا موي الإ تأرقك

أر امو] هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف ديز رصح ةادأ الإ صام لعف ماق ةيفاث ام هبارعإو [ديز
 الإ ثي

ديزب الإ تررم امو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم آديزو رصح ةادأ هيف الإف [ادیز
 رمح ةادا الف [

 : لاقف نآرقلا نم لاثمب هيلإ راشأو يفنلل ةثالثلا ةلثمالا هذهو « تررمب قلعتم رورجمو راج ديزي

 ةادا الإ ادتبم دمحم ةيفان ام فطع فرح واولا هبارعإو [4لوسر الإ دمحم امو : ىلاعت هلوقكو]

الكلا ريدقتو  الإب اهلمع نالطبل سيل لمع انه ام لامعإ زوجي الو أدتبملا ربت لوسر رصح
 امو م

يو اولخ امك وه ولخيسف « لسرلا هلبق نم تلخ دق لوسر الإ لسرلا رئاسل فلاخم دمحم
 امك توم

 لعف اولوقت ةيهان ال هبارعإو . يهنلل هدعب يذلاو لاثملا اذه [قحلا الإ هللا ىلع اولوقت الو] اوتام
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 A Aa as « نسحأ يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الرإ

 ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم

 ام ىنعم هنمضتل اولوقتل هب لوعفم قحلا رصح ةادأ الإ رورجمو راج هللا ىلع لعاف عفر لحم يف لصتم
 لاق . قحلا لوقلا الإ هللا ىلع اولوقت الو ريدقتلاو « فوذحم ردصم تعن هنإ ليقو . لوقلا هبصني
 يه يتلاب الإ باتكلا لهأ اولداجت الو» . ها لوألا نم ىنعملا يف بيرق يناثلا اذهو : نيمسلا

 نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف اولداجت ةيهان ال هبارعإو # نسحأ

 باتكلاو فاضم وهو هب لوعفم لها لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا وارو ةسمخلا لاعنألا

 يم ءابلاب رج لحم يف لوصوم مسا يتلا رج فرح ءابلا رورجمو راج يتلاب رصح ةادأ الإ هيلإ فاضم
 ةلص ربخلاو |دتبملا ةلمجو هرخآ مض هعفر ةمالعو ربخ نسحأ ًادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض

 ىنعمو . ًارورجم بلطي اهلبق ام نأل ءابلاب رج امنإ لاثملا اذه يف الإ دعب امف يه دئاعلاو لوصوملا
 هتايآب هللا ىلإ ءاعدلاك نسحأ يه يتلا ةلداجملاب الإ باتكلا لهأ نينمؤملا رشاعم اولداجت الو : ةبآلا
 .؟ «نوقسافلا موقلا الإ كلهي لهف ماهفتسالا لاثمو « هريسفت يف يلحملا هلاق هججح ىلع هيبنتلاو

 وأ ةيشع الإ اوثبلي مل : وحن فورظلا يف نوكيو لصتملا ليبق نم غرفملا ءانثتسالا : [هيبنق]
 الو بكار همالغو الإ ديز ينءاج ام : وحن لاوحألاو (انظ الإ نظن نإ : وحن رداصملاو (اهاحض
 هلبق امع ىنعملا ثيح نم لصفتم الإ دعب ام نآل كلذو لينلاو الإ رست ال لاقي الف هعم لوعفملا يف يئي
 يف اهنم غيرفتلا عقي امنإف عباوتلا امأو « لاصفنالا نم عونب ةنذؤم اضيأ اولاو ةتابثإو آيفن اهل هتفلاخمل

 غيرفتلا زوجي الف ماشه نبال ينغملا يفف تعنلا اذكو ديكأتلاو نايبلا فطعو قسنلا فطع نود لدبلا
 ركذ ام عيمجو كلذ فلاخي نييوحنلا مالكو : لاق ءاقبلا وبأو يرشخمزلا هزاجأو « تافصلا يف
 : رعاشلا لوقك يفنلا فذحيي دقو رم امم ههبش وأ يفن قبسب طورشم

 هلهأب انونتسحنم الإ رهدلا ىرأ

 هلهأب انوشجتم الإ رهدللا ىرأ 47

 : هزجعو تيب ردص اذه
 ابذعم الإ تاجاحلا بحاص امو

 : ظفلب يورم كانه هنأ الإ سيلب ةهبشملا فورحلا دهاوش يف هيلع مالكلا قبس دقو

 : ظفلب يورمائهو

 ًانوتجتم الل رهدلا ىرا
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 ىثتسملا هقحتسي اب ىوسو ريغ برعيو ,ةفاضإلاب رورجم اهتاغلب یوسو ريغب ىنثتسملاو

 AR ا ديز ريغ اوماق :وحن اههبصن بجيف الاب

 اهيلع ىقتسي يتلا ةلجعلا نونجنملا نأل لاح الإ لاح نم هلهأب آريدتسم الإ رهدلا ىرأ ام يأ

 [اهتاغلب] ىحرو ىصعك روصقم هنأل هكرت زوج و نيونتلاب [ىوسو] نيونتلاب [ريغب ىنثتسملاو] ءاملا

 ريغ يف لصألاو ةفاضإلل امهتمزالمل هيلإ ىوس_ ريغ ةفاضإ يأ [ةفاضإلاب] امئاد [رو رجم] ةمّدقتملا
 ءانثتسالا يف تلمعتساو الإ ىلع تلمح اهنكل ديز ريغ لجر ينءاج : وحن رياغم ىنعمب ةفص نوكي نأ

 ارا ابلاغ روصحم ريغ ركنم عمج دعب تت تنأ اذإ اميف ةفص تلمعتساو اهيلع الإ تلمح امك
 ىنعمب مسا ذئنيح الإو هللا ريغ ةهلآ امهيف ناك ول يأ (اتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناكول» : وحن ذكتيح

 [ريغ برعيو] امهيف حصألا ىلع ةلوصوملاك فرحلا ةروصب اهنوكل اهدعب اميف اهبارعإ رهظ نكل ريغ

 هليصفتب بارعإلا نم [الإب ىنثتسملا هقحتسي] يذلا بارعإلاب يأ [امب].اصعك ًاريدقت [ىوسو] آظفل

 بجوملا ماتلا مالكلا دعب [امهبصن بجيف] امهيلإ هبارعإ لقتنا ىنثتسملا امهب رج امل هنأل قباسلا
 ىلع بوصنم ءانثتسا مسا ريغ لعافو لعف اوماق هبارعإو [ديز ريغ اوماق : وحن] يف امك كلذو

 ردقم مسق باوج ىرأ نأ ىلع جرختيف هتياور تتبث نإ مث خلا رهدلا امو : ظوفحتلا ىنغملا يف لاق =

 . [ؤتفت هللا ات] يف اهفذحمك ال تفذحو

 : يقوسدلا لاق غرفملا ءانثتسالا كلذ ىلع لدو

 . هلهأب آريدتسم الإ رهدلا ىرأ امو حراشلا هردقو . ًانونجنم الإ رهدلا ىرأ ال هّللاو : ىنعملاو

 ةادأ rH ىرأل لوأ لوعفم [رهدلا] انأ هريدقت ًايوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [ىرأ] : بارعإلا

أب 1 رئاد هريدقت نونجنمل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج [هلهأب] ناث لوعفم [آنونجنم] ةاخلم ءاتثتسا
 ةلمجو هله

 . ًاتونجنم الإ رهدلا ىرأ الوأ ىرأ امهّللاو : هريدقت ردقم مسق باوج بارعإلا نم اهل لحم ال اهيلوعفمو ىرأ

ولو غرفملا ءانثتسالا يف افوذحم يفنلا ءاج ثيح [ًانوثجتم الإ رهدلا ىرأ] : هلوق هيف دهاشلا
 نكي مل

 الإ رهدلا ىرأ : ينزاملا ىورو . ههبشوأ هلبق يفن قبس هطرش نأل بجوملا نم غرفملا ءانثتسالا زاج امل آردقم

وهف ًانوئجنم رهدلا ىرأ مالكلا لصأو كلذ يف كلام نبا هعبتو [آالإ] ةدايزب مكح مٹ . خلا اتونجنم
 ىرأل لوعفم 

 . ©9فرصتب ها . ةدئاز [الإ]و

 )١( ج يقوسدلل هتيشاح عم ينغملا رظنأ ١ / ص 78 .
 ) )۲ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا دومحم : ينيعلا ۲ / 944 .
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 نابرعيو «دیز ىوس وأ ديز ريغ اوماق ام :وحن يف اك بصنلاو عابتالا زوجيو .ديز ىوس وأ

 ديز یوسو ديز ريغ تيأرامو «دیز یوسو ديز ريغ ماقام :وحن يف لماوعلا بسحب
 وما ها مم اطول جا وتاب ل أ امم ديز یوسو ديز راغب ثررم امو

 ءانثتسالا ىلع ةبوصنم اهنأ نم هتركذ امو هيلإ فاضم ديزو فاضموهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ءانثتسالا

 ىلع اهمامت نع بصتئا يتلا ةلمجلا اهبصان اولاق مهنإف سلدنألا لهأو فورح نبا هيلع يذلا وه

 هلم ىنثتسملا 3و لاحلا ىلع ةبوصنم اهنأ يسرافلا د عو اهمامت دعب ةلضف تءاج اهنوكل ءانئتسالا

 ىلع ةبوصنم اهنأ يفاريسلا دنعو ههبش وأ لعف نم ةلمجلا يف ام اهل بصانلا نأو ءانثتسالا ىنعم اهيفو

 : وحن يف [ديز ىوس وأ] ههبش وأ لعفلا اضيأ اهل بصانلاو ماهبإلا نم اهيف امل مهبملا فرظلاب هيبشتلا

 وهو ءانثتسالا ىلع بوصنم ءانثتسا مسا ىوس لعاف موقلا ضام لعف ماق هبارعإو . ديز ىوس موقلا ماق
 فاضم ديزو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهلظ نم متمدفلإلا ىلع ةرّدقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم

 نبا لاقو . رودنلاو ةرورضلا يف الإ امسا لعجت الو « آدبأ ناكم فرظ اهنأ ىلع روهمجلاو « هيلإ

 ءاقبلا يبأو ينامرلاك ماشه نبا لاقو . افرصتو ینعم ريغك ادب مسا يه سراف نباو جاجزلاك كلام

 ادبأ ةبوصنم يهف افرظ تبرعأ اذإف ٠ حجرالا وهو ًاليلق مساو اريك فرظ نييفوكلا رثكأو روفصع نباو
 يأ يل [علبتالا زوجيو] فنصملا ليثمت هديفي امك اهماكحأ عيمج ىطعتف ريغك امسا وأ اهلبق لماعلاب

 وحن يف امك] يفنملا ماتلا و ءانثتسالا ىلع يأ [بصتئلاو] هبارعإ يف هنم ستتم

 0 امهبصنبو اوماق يف واولا نم نالدب امهنأ ىلع ىوسو ريغ عفرب [ديز ىوس وأ ديز ريغ اوماق ام
 بجيو لصتملا يف عابتالا مجرألاو بصنلاب آديز الإو مفرلاب ديز الإ اوماق ام : لوقت امك ءانئتسالا

 عابتالا هيف نويميتلا زوجو بصنلاب رامح- ريغ دحأ اهيف ام : : وحن نييزاجحلا دنع عطقنملا يف بصنلا

 يفنملا مالكلا دعب كلذو امهيلع ةلخادلا [لماوعلا بسحب] ىوسو ريغ يأ [نابرعيو] لصتملاك ًاضيأ

 نالعاف امهنأ ىلع یوسو ريغ عفرب [ديز یوسو ديز ريغ ماق ام : وحن] غرفملا ءانثتسالا [يف] صقانلا

 امك نالوعفم امهنأ ىلع امهبصنب [ديز یوسو ديز ريغ تيأر امو] ديز الإ اوماق ام : لوقت ابك ما

 الإ تررم ام : لوقت امك ءابلاب امهرجب [ديز یوسو ديز ريغب تررم امو] اديز الإ تيأر ام : لوقت

 عانتما عم امهعفرب ديز یوسو ديز ريغ ماقك باجيوالا يف افلطم امهغيرفت زاوج يف الإ ناقرافيو ديزب

 امهعفرب ديز ىوسو ديز ريغ موقلا ماق : وحن بجوملا ماتلا يف نيعبات امهنوك زاوج يفو ديز الإ ماق

 يف بصنلابو رورجملا ريمضلا نم الدب امهيف رجلاب ديز ىوسو ديز ريغ مهب تررمو ديز نم الدب

 الإ هيف ناقرافي اممو بجوم ريغ هنأك امهعم مالكلاف يفنلا ىنعم يف امهنأل كلذو ءانئتسالا ئلع نالا

 وأ ورمعو ديز ريغ موقلا ماقام : تلق اذإف ظفللا ةياعرو ىنعملا ةياعر هيف زوجي امهب ىنثتسملا عبات نأ

 الإ ماق ام ىنعملا نال ىنعملا ىلع المح هعفرو ديز ظفل ىلع آفطع ورمع رج زاج ورمعو ديز ىوس
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 ىنثتسملاو «فلألا ىلع ًاردقم اهبارعإ ناك ترصق اذإف ًارهاظ اببارعإ ناك ىوس تدم اذإو
 الخب ىنئتسملاو ؛ًاديز نوكي الو ًاديز سيل موقلا ماق :وحن ريغ ال بوصنم نوكي الو سيلب

 ادعو ًاديز ادعو رجلاب ديز الخو ًاديز الخ موقلا ماق :وحن اهب هبصنو هرج زوجي اشاحو ادعو

 اذإو] طقف ظفللا ةاعارم الإ زوجي ال الإ عمو مهوتلاب ىمسملا ىنعملا ىلع عابتالا نموهو ورمعو ديز

 عمو اولا حتفو نيسلا رسكبو اهرخآ يف دملا عم واولاو نيسلا حتفب ديز ءاوس اهيف ليق نأب [ىوس تدم

 اهيف دملا كرت يأ [ترصق اذإف] اهرخآ يف [ًارهاظ] ذئنيح [اهبارعإ ناك] اهتاغل ركذ يف رم امك دملا
 روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم [فلألا ىلع ًآردقم اهبارعإ ناك] ترسك وأ اهنيس تمضو

 ماق هبارعإو [آديز سيل موقلا ماق : وحن] امهربخ هنأل [ريغ ال بوصنم نوكي الو سيلب ىنثتسملاو]
 مسالا عفري ءانثتسالا هانعم صقان ضام لعف سيل هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف موقلا ضام لعف

 لعافلا مسا ىلع دئاع وه هريدقت ًابوجو اهيف رتتسم اهمساواهربخ هنأ ىلع بوصنم ًاديزو ربخلا بصنيو
 مهضعب نوكي ال يأ لك نم موهفملا ضعبلا ىلع وأ آديز مئاقلا سيل يأ قباسلا لعفلا نم موهفملا

 بصانلا نع هدرجتل عوفرم ءانثتسالا هانعم عراضم لعف نوكي ةيفان ال هبارعإو [ًاديز نوكي الو] ًاديز
 آديزو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم نوكيو هرخآ مض هعفر ةمالعو مزاجلاو

 ال يأ قباسلا لعفلا نم موهفملا لعافلا مسا ىلع دئاع وه هريدقت ابوجو اهيف رتتسم اهمساو اهربخ
 ةلمجو يهكافلا لاق ًاديز مهضعب نوكي ال يأ لكلا نم موهفملا ضعبلا ىلع وأ آديز مئاقلا نوكي

 ها يناثلا روفصع نبا ححص نالوق اهل لحم الف ةفنأتسم وأ بصنلا اهلحمف لاح يه له ءانثتسالا
 نبا هححص امك ىنعملا ال بارعإلا ثيح نم ةفنأتسم هلك كلذ يف ءانثتسالا ةلمج ءاقنع نبا لاقو

 مب يالا نأب ضرتعاو لاح اهنأ حجرألا موقو يفاريسلا لاقو « نيرخأتملا رثكأ هب مزجو روع
 نيرخاتملا نم نيققحملا روهمج ناب باجيو . دماجلا ىلع لخدت ال دقو ةردقم ولو دق عم الإ الاح

 الو [اشاحو ادعو الخب ىنثتسملاو] ها دق نودب ًالاح يضاملا دورو ةرثكل كلذ يف مزلت ال دق نأ ىلع

 زوجي] ًارامح الخ دحأ رادلا يف ام لوقت الف نايحوبأ لاق . ًالصتم الإ لاعفألا هذهب ءانثتسالا نوكي

 لوعفم هنأ ىلع [اهب هبصت] زوجي [و] ادع يف هيوبيس هظفحي مل اذلو ليلق نيلوألاب رجلا نکل اهب [هرج
 الخ موقلا ماق : وحن] يتآلا همالك نم ملعي امك ةيردصملا ام نم تدرجت نإ نيهجولا زاوج لحمو هب

 هب لوعفم آديز ءانثتسالا ىنعم هيف ضام لعف الخ لعاف موقلا ضام لعف ماق هبارعإو بصنلاب [ًآديز
 الإ ءانغسالا يف نوكي ال اشاحو ادعو الخ لعاف : ءاقنع نبا لاق . وه هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو

 موهفم لعاف مسا ىلع وأ هلبق امم موهفملا ضعبلا ىلع دئاع ءانئتسالاو ريكذتلاو دارفإلل ًامزالم ًاريمض

 الخ نأ ىلع [رجلاب ديز الخو] ًاديز مئاقلا الخو مهضعب الخ موقلا ماق انه ريدقتلاو ها قايسلا نم

 [اديز اشاحو] ادعب رجلاب [ديز ادعو] هب لوعفم بصنلاب [ًاديز ادعو] هب رورجم ديزو رج فرح
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 هيوبيس نأ الإ «لاعفأ يهف تبصن نإو ءرج فورح يهف تررج نإو ديز اشاحو ًاديز

 لصتت الو بصنلا نيعتيف الخو ادعب ام لصتتو رجلا الإ اشاحب ىنثتسملا يف عمسي م

 SRSA EEE SEES اشاحب ام

 اشاحو] هب لوعفم آديزو ادعو الخ لعافك آبوجو هيف رتتسم هلعافو ضام لعف اشاح نأ ىلع بصنلاب

 ءيشب ةقلعتم ريغ ءانثتساو [رج فورح يهف] ىنثتسملا اهنم لكب [تررج نإو] اشاحب رجلاب [ديز
 يتلا ةمّدقتملا ةلمجلا هبصانف مالكلا مامت نع بصن ذئنيح اهرورجم لحمو ةيدعتلل ال ةيحنتلل اهنأل
 ,ديزب تررمك هب لوعفملا لحم يف ْنهرورجمف تايدعم نه : يناجرجلا لاقو .اهمامت نع بصتنا

 ها يفنلا ةهج ىلع يأ : بلسلا ةهج ىلع َنهتيدعت نأ الإ ههبش وأ لعف نم ةلمجلا يف امب قلعتيو
 ةلمجو اهسفنب ةيدعتم ةدماج يهو ءانثتسالا اهانعم ةيضام [لاعفأ يهف] اهنم لكب [تبصن نإو]

 موقلا ماق : وحن نم ًآديز الإ ةلمج نأ امك اهل لحم الف ىنعملا ال بارعإلا ثيح نم ةفنأتسم ءانثتسالا

 الإ] نوكي الو سيل ةلمج يف لوقلاك اهيف لوقلاو بصنلا اهلحمف لاح اهنإ ليقو < اهل لحم ال ديز الإ

 ىفنو اهب رجلا بجوأو اهتيفرح مزتلاف [رجلا الإ اشاحب , ىعسملا يف عيشي ملز ةاحنلا مامإ [هيوبيس نأ
 غبصألا ابأو ناطيشلا اشاح عمسي نملو يل رفغا مهلا : مهلوقك ًاضيأ بصتلا عمس هريغو بصنلا

 يف ركذ ءوس نم اهدعب يذلا مسالل هيزنت هيف اميف الإ اهب ىنثتسي الو يفانلا ىلع مدقم تبثملاو هزوجف

 تاوفل ديز اشاح سانلا ىلص نسحي ال كلذلو « رجلاب ديز اشاح موقلا تبرض : وحن هيف وأ هريغ

 نو دف هوس نم ضخ ميزات اودارأ امبرو يراه رو بعلاحلا نبا لاق اذكأ را ضم
 كلذ رهطي ال نأ نع هزنم هّللا نأ ىنعم ىلع هتثربت اودارأ نم نوئربي مث هوسلا نع هناحبس هللا هيزنتب

 : وحن اينبم امسا نوكتف طقف هيزنتلل ةلمعتسم ذئنيح نوكتو غلبأو دكآ نوكيف هبيعي امم صخشلا

 باصتتا احم بصتتم مسا ذشنيح يهو يصيبخلا لاق «ءوس نم هيلع انملع ام هلل شاح نلقإ
 هللا ىشاحو ديزل ًايعر مهلوق لثم وهو نيونتلاب هلل اشاح ءىرق دقو لعفلا نم ل عقاولا ردصملا

 تفتتا ماللاب رورجم اهيلو نإو ينيمامدلل هحرشو ليهستلا يفو ها هللا ناحبس لثم وهف ةفاضإلاب

 نبا ةءارقك اهنيونت زاوجل اهتيمسا ذئنيح نيعتي لب دربملل اقالخ ةيلعفلا نيعتت ملو عامجإلاب اهتيفرح
 ةفاضإلاب هللا ىشاح دوعسم نبا أرقو دلاخل ايعرو ديزل ًايقس مهلوق لثم اذهف نيونتلاب هلل اشاح كامسلا
 [بصنلا] ذئنيح [نيعتيف الخو ادعب] ةيردصملا ام يأ [ام لصتتو] ها هللا ذاعمو هللا ناحبس لثم اذهف
 ام لوخد زوجي ال يأ [اشاحب ام لصتت الو] لعفلا ىلع الإ لخدت ال ةيردصملا نأل ىنثتسملل امهب
 بحاص هيلع ىشم ام وهو اهب ام لاصتا زوج نمل آفالخ هيوبيس هيلع صن امك اشاح ىلع ةيردصملا
 نأ روهمجلل ًاقافو حيحصلاو موقل آعبت كلام نبال يأر اشاح ىلع ام لوخد ءاقنع نبا لاق . ةيمورجألا

 ها اهدعب ام بصن نإو ةيردصم ال ةدئاز ذئنيح يهو ذوذش وأ ةرورض يف الإ اشاح ىلع لخدت ال ام
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 :ديبل لاقو ًاديز ادع ام موقلا ماق :لوقت

 موقلا ضام لعف ماق هبارعإو . ًارمع الخ ام سانلا ماقو ريغ ال بصنلاب [اديز ادع ام موقلا ماق : لوقت]

 ًارمع الخ ام هلثمو هب لوعفم آديز ضام لعف ادع ردصمب اهدعب لعفلا كبست ةيفرظ ةيردصم ام لعاف
 الخ امو آديز مهضعب ادع ام موقلا ماق ريدقتلاو ضعبلا ىلع دوعي ًابوجو امهيف رتتسم ريمض امهلعافو

 عم ةيردصم انه ام نأب لوقلاو حيرصتلا يف لاق ورمع ةزواجم ةدمو ديز ةزواجم ةدم يأ ًارمع مهضعب

 اهتلصو ام عضومو ليهستلا يف هيلع صن امك دماج لعف ىلع لخدت ال اهنأل لكشم ادعو الخ دوجو

 وا آديز مهمايق ازواجم وا ًاديز مهمايق زواجم موقلا ماق ريدقتلاو « ةيلاحلا ىلع ليقف فالح الب بصن

 . ورمع نم مهضعب ًايلاخ وأ ًارمع مهمايق آيلاخوأ آرمع مهمايق ًاًولخ سانلا ماقو ديز نم مهضعب ًايلاخ
 نع نيلاخ ليوأتلاو ينغملا يف ماشه نبا لاق . ةركنب اهليوأتل ةفرعم لاحلا تعقوو كلام نبا لاق

 وأ ًارمع مهولخ تقو يأ فاضملا ريدقت ىلع ةينامزلا ةيفرظلا ىلع ليقو ها آديز نيزواجتمو ورمع

 يئاسكلا بهذو روهمجلا بهذم وه امهدعب بصنلا بوجو نم ررقت امو ًآديز مهتزواجم تقو

 كلذ اولاق نإف ينغملا يف لاق . ةدئاز ام ريدقتو رج يفرح امهريدقت ىلع امهب رجلا زاوج ىلإ ةعامجو

 نإو هللا نم ةمحر امبفإ» « «ليلق امعإ : وحن هدعب لب راجلا لبق دازت ال ام نأل دسافف سايقلاب

 نبا ةدحوملا رسكو ماللا حتفب [ديبل لاقو] . ها هيلع ساقي ال ثيحب ذوذشلا نم وهف عامسلاب هولاق

 ةيلهاجلا ءارعش لوحف نم ناكو < همالسإ نسحو ملسأف لي هللا لوسر ىلع دفو يرماعلا ةعيبر

 ينلدبأ لوقي ناكو < همالسإ دعب ًارعش لقي ملو ةنس نيسمخو ًاعبرأو ةئام شاع نيرمعملا نم ناكو

 : ًادحاو ًآتيب لاق ليقو . نآرقلا هب ىلاعت هللا

 حلاصلا نيرقلا هحلصي ءرملاو هسفنك ميركلا ءرملا بتاع ام

 د ا ا ها و

 حلاصلا نيرقلا هحلصي ءرملاو هسفنك ميركلا ءرملا بتاعام ٤4-

 ءارعش لوحف نم ناكو همالسإ نسحو ملسأف ةي هللا لوسر ىلع دفو يرماعلا ةعيبر نب ديبلل تيبلا

 . ةنس نيسمخو ًاعبراو ةئام شاع نيرمعملا نم ناكو ةيلهاجلا

 فاكلا [هسفنك] « ءرملل تعن [ميركلا] هب لوعفم [ءرملا] « ضام لعف [بتاع] « ةيفان [ام] : بارعإلا

 « هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم سفنو هيلإ فاضم سفنو « فاضم وهو [بتاع] لعاف لثم ىنعمب هسفنك نم

 [حلاصلا] ٠ حلصي لعاف [نيرقلا] هب لوعفم [ءاهلا] و عراضم لعف [حاصي] « أدتبم ءرملا ةفطاعواولا [ءرملاو]

 . [ءرملا] وه يذلا ادتبملا ربح هلوعفمو « هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو « هل تعن

ارعش لقي ملو ءارعشلا لوحف نم ةعيبر نب ديبل نوک هب ىتأ امنإو حراشلل انه دهاش هيف سيلو
ً 

 .ها ليق ىلع تيبلا اذه الإ همالسإ دعب

< 



 لئاز ةلاحم ال ميعن لكو لطاب هلا الخ ام ءيش لك الأ

 [لئاز ةلاحم الميعن لكو لاب هللا الخام ءيش لك الأ]

 . اهنم ريثكب ةاحنلا دهشتسا تيب نيسمخ نم رثكأ ليوطلا نم ةيمال ديبلل ةديصق نموه
 oo ey مالكلا هب حتتفي فرحالأ : ةغللا

 تئافلا لئازلا وه لطابلاو و ءازجألا مومع تضتقا ةفرعملا ىلإ تفيضأ اذإو دارفألا مومع تضتقا

 0 كلذكو كيلع هب هللا معنأ ام ميعنلاو , ًاعايض بهذ اذإ اتالطبو ًالوطبو الطب ءيشلا لطب

 فاضم ءيش ًأدتبم لك حاتفتسا فرح الأ بارعإلا . ةليح ال وأ دب ال يأ ميملا حتفب ةلاحم ال : هلوقو

 هيف رتتسم هلعافو ءانثتسالا هانعم ضام لعف الخ ًاردصم اهدعب لعفلا كبست ةيفرظ ةيردصم ام هيلإ

 بوصنم اهدعب امو ام نم كبسملا ردصملاو |دتبملا ربخ لطابو ضعبلا ىلع دئاع وه هريدقت ًابوجو
 ال هيلإ فاضم ميعنو أدتبم لكو ىلاعت هللا نع هولخ تقووأ هولخ ةّدم لطاب ءيش لك يأ ةيفرظلا ىلع

 ال ربخو حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا ةلاحم ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان
 ال نافو لئاز ىلاعت هللا ريغ ءيش لك نأ ىنعملاو . ءيش لك ربخ لئاز انل ةلاحم ال ريدقتلاو فوذحم

 لئاز ةلاحم ال ميعن لكو | لطاب هللا الخام ءيش لكالأ 40

 . نتاملا دهاوش نم وهو ليوطلا نم تيبلا

 . ةعيبر نب ديبل : هلئاق

 ىلإ تفيضأ اذإ ءازجألا عيمجل عوضوم مسا لك ٠ بطاخملا هيبنتل مالكلا هب حتتفي فرح الأ : ةغللا
 لطب نم تئافلا لئازلا وه لطابلا « ءازجألا مومع تضتقا ةفرعم ىلإ تفيضأ اذإو دارفألا مومع تضتقا ةركن

 ةليح الو دب ال يأ ةلاحم ال « كيلع هب هللا معنأ ام ميعنلا « عايض بهذ اذإ انالطبو ًالوطبو الطب ءيشلا

 مذ ددصب هنأل ايندلا ميعن نم يأ ميعن لكو . مودي ال ٍنافو لئاز ىلاعت هللا ريغ ءيش لك نإ : ىنعملا

 . اهلاوز ةعرس نايبو ايندلا

 (الخ) , ةيفرظ ةيردصم (ام) ٠ هيلإ فاضم (ءيش) ٠ أدتبم (لك)٠ حاتفتسا فرح (الأ) : بارعإلا

 ةلالجلا ظفل (هّللا) ٠ ضعبلا ىلع دئاع وه هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو « ءانثتسالا هانعم ضام لعف

 يأ ةيفرظلا ىلع بوصنم اهدعب امو (ام) نم كبسنملا ردصملاو ًادتبملا ربخ (لطاب) ٠  ميظعتلا ىلع بوصنم

 (O « هيلإ فاضم (ميعن) . أدتبم (لك) ةفطاع واولا (لكو) ٠ هللا نع هولخ تقو وأ ةولخ ةدم لطاب ءيش لك

 « انل ةلاحم ال ريدقتلاو فوذحم (ال) ربخو حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا (ةلاحم) نإ لمع لمعت ستجلل ةيفان

 . (لك) ربخ (لئاز)

 . هلوعفم هدعب بوصنملا مسالاو رتتسم لعافلاو لعف هنأ ىلع هدعب ام بصني ثيح الخ يف : دهاشلا

 قي



 متن دعت م عم هانا ماري .ق مام او هر و رار مي اه ماممام معقم ممم تن وروي هيام و وق قو اواو و افاق ةاقاو م اوولاو

 لاق ديبل نأل كلذ نم معأ وأ اهلاوز ةعرس نايبو ايندلا مذ ددصب هنأل ايندلا ميعن نم يأ ميعن لكو مودي

 دارملا نوكيف ذئنيحو اهل دوجو ال ةنجلا نأ تقولا كلذ يف هداقتعا نوكي نأ نكميف . همالسإ لبق كلذ
 خلا « ءيش لك الأ : ديبل ةملك رعاشلا اهلاق » مالكلا نم ةعطق يأ « ةملك قدصأ » : لإ هلوق نم
 لماش هنإ ثيح نم هيف هقيدصت نكمي ال لئاز ةلاحم ال ميعن لكو هلوق وهو زجعلا نإف « تيبلا ردص

 لوزي ال ةرخآلا ميعن نإ لاقو هيف هبذك هنع هللا يضر قيّدصلا نأ ءاج اذلو « لوزي الوهو ةنجلا ميعنل

 ال ءانفلا تيبلا يف نالطبلاب دارملا ينالقسعلا رجح نبا لاقو . لإ يبنلا ىلإ اعوفرم كلذب ءاج لب

 هللا ءاقبإب نايقبي امنإو رانلاو ةنجلا ىتح هتاذل ءانفلا هيلع زئاج ىلاعت هللا ىوس ءيش لکو « داسفلا

 يف دهاشلاو « هتاذل لاوزلا هيلع زوجي ال نم ةقيقحلا ىلع قحلاو امهلهأل ماودلا قلختو امهل ىلاعت

 NE ل ووو ا ا

 لاقيو « ةدحوملاب ديب اهنم اهيف فالخلل فنصملا اهركذي مل اهب ىنشتسي تاودأ تيقب [ةمتت]

 نورخآلا نحن » : 375 هلوقك طقف عاطقنالا يف اهب ىنثتسيف ًاقافتا ريغ ىنعمب نوكيو ميملاب ديم اهيف

 انأ» : هيك هلوقك ىلع ىنعمبو لجأ ىنعمب يتأتو « « ائلبق نم باتكلا اوتوأ مهنأ ديب نوقباسلا

 تعضرو شيرق نم ينأ لجأ نم يأ « دعس ينب يف تعضرو شيرق نم ينأ ديب داضلاب قطن نم حصفأ

 ىلع ةبوصنم ريغ ىنعمب ثيدحلا اذه يف نوكت نأ زوجيو « خلا شيرق نم ينأ ىلعوأ دعس ينب يف
 نيلاثملاك اهتلصو ةيردصملا نا ىلإ ةفاضإلا مزالتو مذلا هبشي امب حدملا ديكأت نم نوكيو ءانثتسالا

 حتفلا ىلع ينبم ريغ ىنعمب ءانئتسا مسا ديب اهبارعإ يف لاقيف اهدعب نأ فذح لشو نيروكذملا

 ءانثتسا فرح ديب يراخبلا لكشم بارعإ يف كلام نبا لاقو « ةفاضإلاب رج لحم يف اهدعب ةلمجلاو

 ىلإ ينيمامدلا لام دقو عطقنملا ءانثتسالا ىلع بصن لحم يف اهدعب ةلمجلاف اذه ىلعو الإ ىنعمب

 مهريغو نويدادخبلاو نويفوكلا اهدع اهرسك نم رثكأ ءاهلا حتفب هلب اهنمو . ليهستلا حرش يف اذه

 ام نأ ىلع لدت اهنأ حصألاو ءاقنع نبا لاق . آديز هلب موقلا ماق : وحن الإك اهدعب بصنلا اوزاجأو

 يأ اديز هلبك هب لوعفملا بصنبف اريثك كردال امسا نوكت اهئأو اهلبق ام ىلع فصولا يف دئاز اهدعب

 ردصم ليقو « بارعإ هتحتفف آديز اكرت يأ رمألا لعف نم الدب عقو ردصم ليقو « ءانب هتحتفف هعد

 فيك ىنعمب ًامساو اضيأ بارعإ هتحتفف هلعافل يسرافلا لاقو « هل لوعفملا ىلإ فاضيف كرتلا ىنعمب

 : رعاشلا لوق يور ةثالثلابو , ءانب هتحتتفف هدعب ام عفريف يلق

 قلخت ملاهنأك فكألا هلب اهتاماه ايحاض مجامجلا رلت

 قلخت ملاهنأك فكالاهلب اهتاماه ايحاض مجامجلا رذت 65

 - فويسلا فصي هلي هللا لوسر رعاش يراصنألا بعك يبأ نب كلام نب بعك هلئاق . لماكلا نم تيبلا
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 رجي دقو بارعإ هتحتفف ديز هلب اوماق ام : وحن ىنثتسملل فاضتف ريغ ىنعمب امسا نوكتو

 رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ » : يراخبلا ثيدحك فرحلاب

 اهلامعتسا رثكأو اميس ال اهنمو . هيلع متعلطا ام ريغ نم يأ « هيلع متعلطا ام هلب نم رشب بلق ىلع
 ال فذحب اميس اهيف لاقي دقو : يضرلا لاق . ففخت دقو واولا فذحت دقو ديدشتلابو اهلبق واولاب
 ام اور ىتح ءانثتسالا تاودأ نم نوريثك اهدع ةيضارتعا عضاوملا ضعب يف اهيلع لخدت يتلا واولاو
 ام ةيولوأ ىلع هيبنتلا درجمل اهنأ حصألاو ديز اميس ال اوماق : وحن ةيولوألاب اهلبق امل ًافلاخم اهدعب

 : هلبقو بازحألا ةعقو يف اهلاق ةديصق نم
 نيم SLE RS عيونج“ a o اذا فرتسلا لكس

 . ًارهاظ اراب (ايحاض) سأرلا ماظع يهو ةمجمج عمج (مجامجلا) كرتتو « عدت (رذن) : ةغللا

 ًاريثك كرتأل امسا نوكت اهرسك نم رثكأ ءاهلا حتفب هلب (فكألا هلب) . «١)>مها سأرلا يهو ةماه عمج (اهتاماه)

 ردصم ليقو . ًاديز اكرت يأ رمألا لعف نم ًالدب عقو ردصم ليقو ءانب هتحتفف اديز هلبك هب لوعفملا بصنيف

 هلبق امي هنع ربخم أدتبم اليلق فيك ىنعمب آمساو ؛ بارعإ اهيف هتحتفف هل لوعفملا ىلإ فاضيف كرتلا ىنعمب
 . ها ءانب هتحتفن

 (مجامجلا) .فويسلا ىلإ دوعي يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف (رذت) : : تارعإلا

 ىلإ دئاعلا بئاغلا ريمض ءاهلاو فاضم وهو لعاف (اهتاماه) . لوعفملا نم لاح (ًايحاض) « رذتل هب لوعفم

 (فكألا) « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو كرتا ىثعمب رمأ لعف مسا (هلب) « ع هيلإ فاضم مجامجلا

 مسا فكألا ىلإ دئاعلا ريمضلاو بصنو هيبشت فرح نأك (اهنأك) اهفرعتس امك هجوأ دحأ نم هجو اذهو هلوعفم

 رسكلاب كرحو ملب موزجم لوهجملل ينبم عراضم لعف قلخت < « مزجو يفن فرح مل  (قلخت مل) « نأك
 هلعاف بئانو لعفلا ةلمجو . فكألا ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض لعافلا بئانو . يورلا لجأل

 . (نأك) ربخ عفر لحم يف
 ىلع هدعب (فكألا) بصنو رمأ لعف مسا (هلب) لمعتسي نأ زوجي ثيح (فكألا هلب) : هلوق هيف دهاشلا

 , هي لوعفم هنأ

 ةفاضإ نم هيلإ فاضم (فكألا)و هظفل نم هل لعف الو كرتا | ىنعمب ردصم (هلب) نأ ىلع (فكألا) رج وأ

 « مدقم ربخ عفر لحم يف فيك ىنعمب ماهفتسا مسا (هلب) نأ ىلع (فكألا) عفر وأ . هلوعفم ىلإ ردصملا
 . (فرصتب . ها يلع وبأ هركنأو برطقو < « نسحلا وبأ هاكح ذاش هجو اذهو رخؤم أدتبم (فكألا)و

 )١( ص بهذلا روذش ىلع برألا ىهتنم 1٠١-50١ .
 ) )۲ص بهذلا روذش ىلع برألا ىهتنم : نيدلا يبحم دمحم 8١01-14٠١
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 ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان اهيف الو اهلبق امل بسن يذلا مكحلاب اهدعب
 ىلإ ةفاضإلاب رجلا اهدعب اميف زوجيو فوذحم اهربخو حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا لثم ىنعمب يسو
 ججرأ وهو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هيف لاقيف ةيبارعإ ذئئيح يس يف ةحتفلاو ةدئاز امو يس

 وأ يذلا ىنعمب ةلوصوم ذئنيح امو عمس كلذك هنأل ابوجو فوذحم [دتبم ربخ هنأ ىلع عفرلاو هوجولا

 امل زييمتلا ىلعف ةركن ناك نإف بصنلاو ديز وه ءيش لثم وأ يذلا لثم الو يأ ةلمجلاب ةفوصوم ةركن

 نإو لجر ال يف اهلثم ءانب ةحتفلاو ةفاضإلا نع اهل ةفاك امو يسل وأ ءيش ىنعمب ةمات ةركن ذئنيح يهو

 مساب اهليوأتل اهسفن يسب لوعفم هنأ ىلع وأ ةفاك امو بسانم بصان لعف فذح ىلعف ةفرعم ناك

 يف الإ ةلزنم لزنم اميس الو ةفاك ام ليقو مهيف آديز واسم الو يأ ةفاضإلا نع اهل ةفاك امو لعافلا

 ةفلكتم ةثالثلا هوجولا تناك املو « عطقنملا ءانثتسالا ىلع بوصنم اهدعب ةفرعملا مسالاف ءانثتسالا

 : كلوقك فرظب لصوت دقو ينيمامدلل هحرشو ليهستلا يف لاق اهدعب ةفرعملا بصن روهمجلا عئم

 : رعاشلا لاق « ةعمجلا موي اميس الو لفنتلا بحاو ةبعكلا دنع اميس الو فاكتعالا ينبحعي

 لفتت ريع ىف نم طاتيش يناس ةمحلا هيزكلا رسب
 : رعاشلا لاقو « هظعت اميس ال كمالك ينبجعي : وحن ةيلعف ةلمج وأ

 اضرلا لالجلا يذ نم كليني اميسالريخلاب سائلا فق

 ٌبلقَتَي هرْيَخ يف ْنْم ٍةَداَهَش ىَدَل اميس آل ُدْمَحْلا ْميِرَكلا ري ۷

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 سئجلل ةيفاث ال (اميس ال) رسي لعاف (دمحلا) هب لوعفم (ميركلا) « عراضم لعف (رسي) : بارعإلا

 اهتفاضإل ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم (ال) مسا لثم ىنعمب(يس)  ربخلا عفرتو مسإلا بصنت (نإ) لمع لمعت

 وأ (يس) ىلإ فاضم ناكم فرظ (ىدل) ةدئاز (ام) ‹ هل دوجوم وه هريدقت فوذحم (ال) ربخو اهدعب ام ىلإ

 ىلإ ةفاضإلاب رجلا اهلحم ةفوصوم ةركن وأ « ةلوصوم ذئتيح (ام)و , ىدل وه هريدقت فوذحم إدتبمل ربخ

 : ريدقتلاو ةفوصوم ةركن تناك نإ اهتفص وأ « ةلوصوم تناك نإ (ام) ةلص هربخو ًادتبملا ةلمجو (يس)
 لثم ال

 لوصوم مسا (نم) « هيلإ فاضم (ةداهش)و فاضم ىدلو « ةداهش ىدل وه ءيش لثم ال وأ ‹ ىدل وه ىذلا

 « يتآآلا بلقتيب قلعتم فاضمو رورجمو راج (هريخ يف) « ةداهش ىلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

 ‹ لوصوملا ةلص لعافلاو « لعفلا نم ةلمجلاو ءوه هريدقت ًآزاوج هيف رتتسم هلعافو « عراضم لعف (بلقتي)

 . بلقتي يف ريمضلا دئاعلاو

 . (ىدل) : هلوق وهو فرظلاب (يس) تلصو ثيح (ىدل اميس ال) : هلوق هيف دهاشلا

 اًضّرلا لالججلا يذ ْنِم كُليَبُي اَمّيِس آل ٍرْيَخْلاِب سائلا فف 4

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا



 e .......... سيل ةهبشملا فورحلا ربخو اهتاوخأو ناك رخ امأو

 ةيطرشلا ةلمجلا اميس ال دعب ءاجو حراشلا لاق . بلاخلا وه كلذف ةيمسإلا ةلمجلاب اهلصو امأو

 لاق . يبرع ريغ بيكرت اذك رمألاو اميس ال مهلوق نم نيفنصملا مالك يف دجوي امو ةفاك امف هيلعو

 بوصنم نوكيف اصوصخ ىنعمب هلعج ىلع اميس ال دعب ام فذحي دقو هوذخأ نيأ نم ملعأ الو يضرلا

 آبكارف بكار ًاصوصخو ىنعمب وهف ًابكار اميس الو آديز بحأ تلق اذإف . قلطم لوعفم هنأ ىلع لحملا
 اميس الو هبحأ يف لوقت اذكو آبكار اصوصخ ةبحملا ةدايزب هصخأو يأ رّدقملا لعفلا لوعفم نم لاح

 امل سفن لك نإ : وحن ةدّدشملا امل اهنمو . بكر نإ اصوصخو يأ بكر نإ اميس ال وأ بكار وهو
 ةيباجيإ امل اهبارعإ يف لوقتف ظفاح اهيلع الإ سفن لك ام يأ ةيفان نإو ديدشتلا ةءارق يف ؟ظفاح اهيلع

 الإ هللاب كلأسأ ام يأ تيتأ امل لابو تلعف امل هللا كدشنأ مهلوق كلذ نمو « ةيئانثتسالا الإ ىنعمب

 ءانثتسا هكباس فذح اضم ليوأت يف اهدعب يذلاو رولا يفنلا هانعمو تابثإ هظفلف كلعف

 ىنعملاو ركذتف هتركذ يأ : دشنأف اذك هتدشن مهلوق نم هللا كتدشن مهلوق : يضرلا لاق . ًاغرفم

 . ها َناعفتل للاب كل تلقو هب كيلع تمسقأ نأب هللا كتركذ

 ظفللا اذه لامعتساب ةداعلا ترج دق هظفل ام لوطملا ةيشاح يف يبلشلا لاق ةدئاف يه [ةمتاخ]

 هّللاب مئابلإ يف ناعتسي هنأك فعض هتوبث يف اميف اذكو اذك رمألا نوكي نأ الإ مهّللا مهلوق وهو فيرشلا

 يف هللا نم ناعتسي هنأك ردان ءانثتسا دعب ركذت ةملك خلا نوكي نأ الإ مهلا : هريغ لاقو ها ىلاعت

 . «ًاناوخإ هتمعنب متحبصأف# «٠ «اميحر آروفغ هللا ناكوط : وحن [اهتاوخأو ناك ربخ امأو] هعوقو

 .«مهتاهّمأ ّنه ام :وحن [سيلب ةهبشملا فورحلا ربخو] هًايح تمد امل «(ءاوس اوسيل»
 .« صانم نيح تالوؤ

 (سانلا) « تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو « نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف (قُق) : بارعإلا =
 بوصنم اهمسا (يس) ‹ سئجلل ةيفان ال (اميس ال) ٠ (قف) هلوقب قلعتم رورجمو راج (ريخلاب) « هلوعفم
 . عراضم لعف (ليني) . (يس) ىلإ فاضم يذلا ىنعمب لوصوم مسا (ام) فولحم اهربخو « ةرهاظ ةحتفب
 (يذ نم) « لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمجلاو « هب لوعفم (فاكلا)و , وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو
 فاضم (يذ)و ةتسلا ءامسألا نم هتأل ةرسكلا نع ةياين ءايلا هرج ةمالعو نمب رورجم (يذ) ١ رج فرح (نم)

 . (ليني) ل ناث لوعفم (اضرلا) (لينيب) قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم (لالجلا)و

 ىلع كلذو كليني هلوق يهو ةيلعف ةلمج (اميس ال) يلو ثيح خلا (كليني اميس ال) : هلوق هيف: دهاشلا

 . بلاغلا وه اهيلع ةيمسإلا ةلمجلا لوخد امأو . ةلف



 يف اهيلع مالكلا مّدقتف سنجلا يفنل يتلا ال مساو ابتاوخأو نإ مساو ةبراقملا لاعفأ ربخو
 E . ىلاعت هللا ءاش نإ 58 مالكلا ينأيسف عباوتلا امأو «تاعوفرملا

 ايتاب ضرألا ىلع ءيش الف زسعت
 نيناجملا فعضأ ىلع الإ دحأ ىلع ًايلوتسم وه نإ

 نإ مساو] «نولعفي اوداك امو» . « حتفلاب ياب نأ هللا ىسعإ : وحن [ةبراقملا لاعفأ ربخو]

 يفنل يتلا ال مساو] 4نوهراك قحلل مكرثكأ نكلو» ٠ «ريصب عيمس ه هللا نإ : وحن [اهتاوخأو
 الف ًدارطتسا (تاعوف ملا يف اهبلع مالكلا مّ هلا نم ريغأ دحأ ال , هللا الإ هلإ ال : وحن [سنجلا
 مالكلا يتأيسف] انه ركذلاب دوصقملا بوصنملا عبات اهتلمج نم يتلا [عباوتلا امأو] اهتداعإ ىلإ ةجاح
 تابوصنملاو تاعوفرملا نع فنصملا اهرخأ امنإو [ىلاعت هللا ءاش نإ] مزاوجلا دعب [اهيلع
 . عوبتملا نع رخأتي نأ هنأش نم عباتلاو اهل ةعبات اهنأل تاموزجملاو تاضوفخملاو

 ايقاب ضرألا ىلع ءيش الف زعت 4

 :هزجعو تیب ردص اذه 33
 ايقاو هللا ىضق امم رزو الو

 . سيل ةهبشملا فورحلا دهاوش يف هيلع مالكلا قبس دقو

 نيتاجملا فعضأ ىلع الل دحأ ىلع ًايلوتسم وه نإ -0
 . “سيلب ةهبشملا فورحلا دهاوش يف هيلع مالكلا قبس دق تيبلا اذه 2371

 )١( مث ص / ۱ ج : رظنأ .
 ) )۲جرظنأ ١ / ص ٩٩ .



 ءاسألا نم تاضوفخملا باب

 ءامسألا نم تاضوفخملا باب

 هلوقو « ءايلاب وأ ةحتفلاب وأ ةرسكلاب ناكأ ءاوس <« رجلا وهو ةفاضإلا ملع ىلع لمتشا ام يهو

 ليلدب طقف [ةثالث تاضوفخملا] لاعفألا لخدي ال ضفخلا نأل زارتحالل ال عقاولا نايبل ءامسألا نم

 هترواجمل برخ رجب برخ بض رحج اذه : وحن تع لا يف نوكيو ةرواجملاب رجلا اماو . ءارقتسالا

 : !وقك ديكوتلا يفو  رحجل تحن هنأ عم بضل
 بئذلا ارع تلحنا اذإ لصو سيل نأ مهلك تاجوزلا يوذ غلب حاص اسي

 ءامسألا نم تاضوفخملا دهاوش

 بنذلا ىرع تلحنا اذإ لصو سيل نأ مهلك تاجوزلا يوذ غلب حاص اي س١

 !بيرغلا وبأ هلئاق : تيبلا

 رمأ لعف [غلب] « رظتني نم ةغل ىلع رسكلا ىلع ينبم مخرم ىدانم [حاص] « ءادن فرح [اي] : بارعإلا
 عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب] بوصنم [غلب] ل هب لوعفم [يوذ] « تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو

 ىلع ةردقم ةحتفب] بوصنم [يوذ]ل ديكوت لك [مهلك] هيلإ فاضم [تاجوزلا]و فاضم يوذو ملاس ركذم
 هيلإ فاضم نيبئاغلا ريمض [ءاهلا]و فاضم [لك] و ةرواجملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ

 لاحلا يأ هنأ : ريدقتلاو فوذحم نأش ريمض اهمساو ةليقثلا نم ةففخم [نأ] . روكذلا عمج ىلع لاد ميملاو

 نم ةلمجلاو « اصاح هريدقت فوذحم اهرمخو ء سيل مسا [لصو] ٠ صقان ضام لعف [سيل] < نأشلاو

 لعف لحنا [تلحنا] « طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ [اذإ] < ]1 ربح عفر لحم يف اهربخو اهمساو [سيل]

 فاضم ىرعو رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم تلحنا لعاف [ىرع] « ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام

 هيلع لدي فولحم [اذإ] باوجو اهيلإ [اذإ] ةفاضإب رج لحم يف هلعافو [تلحنا] ةلمجو « هيلإ فاضم [بنذلا]و

 . ہا ًادوجوم لصو سيلف بنذلا ىرع تلحلا اذإ ةرابعلا ريدقتو مالكلا قايس

 ىلع بوصنملا يوذل ديكوت اهنأ عم لك رجب ةملكلا هذه يف ةياورلا نإف [مهلك] : هلوق هيف دهاشلا

 ًارواجم عقو امل هنكلو « كلذل الك بصني نأ هقح ناكف هبارعإ يف دكؤملا عبتي تی ديكوتلاو « هب لوعفملا

 وهو ةرواجملل رجلا وأ رورجملا ةرواجمب رجلا كلذ ىمسيو راوجلا ا رسال حالا رور تاجوزلل

 , ")ها هيلع ساقي ال ذاش

 : 1' 1 ص / ؟ ج دئاوفلا ليهست حرش دعاسملا ىلع قيلعتو قيقحت : تاكري لماك دمحم (۱)

 1 7١ ص بهذلا روذش حرش ىلع برألا ىهتنم 0 نيدلا يبحم دمحم (۲)

3 



 5 6 6 8من مه ممم اة ماققاو هاو اف ف همم اهم هما ز يافا و واوان هدم اه هام اعث صاع سم واو و رسام مانام هع ةهقامفق و دمع و واه دعاه

 : وحن قسنلا فطع يفو « غلب لوعفمل ديكوت هنأ عم تاجوزلا ةرواجمل مهلك ضفخب

 اوُلوأتو ةاحنلا روهمج هيف هعمو مكسوعرل هترواجمل مكلجرأ ضفخب « مكلجرأو مكسوءرب اوحسماو#

 لماع الف عابتإ درجم راوجلا ةكرح نأل القتسم آمسق هّدع نسحي الف فطعلا فرحب راوجلا لاوزل ةيآلا

 اهروهظ نم عنم ةرّدقم هيف بارعإلا ةكرحف نيلوقلا ىلعو 3 ًاعسوت اهراج لماع اهلماع وأ ةتبلأ اهل

 : رعاشلا لوقك مهوتلاب رجلا امأو « راوجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا
 ايئاج ناك اذإ ًائثيش قباس الو ىضمام كردم تسل ينا يل ادب

 القتسم ًامسق ًاضيأ هّدع نسحي الف رجلا فرحب كردمب تسل : لاق هنأ مهوت ىلع قباس ضفخب

 نم لوألا هيف ةرّدقم يلصألا هبارعإ ةكرح نأل هسفن مهوتلا ال مهوتملا لماعلا كلذ وه هلماع نأل كلذو

 ايئاج ناكاذإًائيش قباساالو ىضمام كردم تسل ينأ يل ادب

 يرمتنشلا ملعألا : لاق فلخ نبال هبسني ةراتو ء ريهزل هبسني ةراتف تيبلا اذه لئاق يف هيوبيس برطضا

 ريهز رعش أرق نمو : لاق ريهز رعش نم ةديصقلا هذه نوكت نأ يعمصألا ركنأ دقو ريهز ناويد حش يف يوحدلا

 . لبقملا [يئاجلا] ينم طرف ام كردتسم ىنعمب [كردم] . رهظ [ادب] : ةغللا

 . ثداوحلا نم ءيجيس ام ىلع قبسأ ينأ ردقأ الو تاف ام كردأ ال يننأ رهظو يل أشن دق : ىنعملا

 [نأ] [ينأ] « هلوعفم بصن لحم يف [ادب] ب قلعتم رورجمو راج [يل] « ضام لعف [ادب] : بارعإلا
 [ام] « اهربخ [كردم] « اهمسا [ءاتلا] . صقان ضام لعف [سيل] . اهمسا [ءايلاو] « بصنو ديكوت فرح
 [ام] ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم ريمض هلعافو ضام لعف [ىضم] « ةفاضإلاب رج لحم يف ةلوصوم

لوقو [ادب] < « لعاف اهربخو اهمساو نأ نم كبسنملا ردصملاو [نأ] ربخ اهربخو اهمساو [سيل] نم ةلمجلاو
 : ه

 لوعفم [ًائيش] < « سيل ربخ يف ءابلا لوخد ةرثكل هيف ءابلا مهوتلا ىلع [كردم] ىلع فطعلاب رج [قباس الو]

 ًازاوج هيف رتتسم ريمض اهمساو صقان ضام لعف [ناك] « ةيفرظ [اذإ] < هيف رتتسملا ريمضلا هلعافو قباس

 الف ًايئاج ناك اذإ هريدقت 5 قايسلا هيلع لدي فوذحم [اذإ] باوجو اهربخ [ايئاج] 1 ءيشلا ىلإ دوعي وه هريدقت

 . هقبسأ

 بصتنلاب يور دقو . ؟')ها . هيلع ءابلا لوخد مهرثل [كردم] ىلع فطعلاب [قباس] رج : هيف دهاشلا

 . ٠٠۲ ص / ۳ ج .ةيوحنلا دصاقملا ها . هيف داهشتسا ال دعتيحف ظفللا ىلع افطع ًاضيأ

 . ۲ط / ۲٠٦ ص لضفملا تايبأ حرش يف لضفملا : سارف يبأ نيدلا ردب دمحم (۱)

٤١١ 



 ضفخي ام :وه «فرحلاب ضوفخملاف .ضوفخملل عباتو ةفاضإلاب ضوفغو فرحلاب ضوفغ
 SSE هللا دايما قم رم كا اناا قم ملا تتر اقل قاف RASS فلا و عا «ىلإو نمي

 تررمك ًاحيرص آدرفم امسا الإ رورجملا اذه نوكي الو لصألا هنأل همدق [فرحلاب ضوفخم] ةئالثلا

 فاضملا نأ حصألا نأل اهببسب يأ [ةفاضإلاب ضوفخم] يناثلا [و] مئاق كنأب تملعك ًالوؤموأ ديزب

 موي اذهك ةلمج نوكي دقو ديز مالغ : وحن آدرفم نوكي دق هيلإ فاضملا مث « هيلإ فاضملا يف لماع

 ىنعمب ةيآو ثيحو فرظ ريغولو نامزلا مسا الإ ةلمجلل فاضي الذإ . نوزراب مه مويو « نوقطني ال

 ىنعملا يف هفدار امو لوقلاو « رادقم يأ ةثلثم ءاث هرحخآ ةيتحتلا نوكسو ءارلا حتفب ثيرو ةمالع

 ةلمجلا ىلإ ةفاضإلا مزالي يذلاو « هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال » ربو « انم سيلف اتشغ نم » : ثيدحك

 ىلع ينم اذهو ةفاضؤلا وأ فرحلاب [ضوفخملل عبات] ثلاثلا [و] روهمجلا دنع ثيحو اذإو قافتاب ذإ
 عوبتملا يف لماعلا وه عباتلا يف لماعلا نأ حصألاو فيعض وهو ةيعبتلا يه هيف لماعلا نأ يليهسلا يأر
 فوذحم هيف لماعلاف لدبلا امأو « ةفاضإلا وأ فرحلاب رجلا ىلإ عباتلا رج عجريف لدبلا ريغ يف
 اهنأل رجلا فورح فورحلا هذه تيمس : بجاحلا نبا لاق . رجلا فرحب يأ [فرحلاب ضوفخملاف]
 بصنلا فورح لاقي امك رجلا بارعإ لمعت اهنأل لب : يضرلا لاقو . مسالا ىلإ لعفلا ىنعم رجت

 مسالا ىلإ هانعم لصوت يأ لعفلا فيضت اهنأل ةفاضإلا فورح نويفوكلا اهيمسيو مزجلا فورحو
 تافص عقت اهنأل ليقو « اهريغ وأ ةيفرظ نم مسالل ةفص ثدحت اهنأل تافصلا فورح ًاضيأ ىمستو
 لوا نم : وحن انامزو نآرقلا لْوُأ نم تأرقك اناكم ةياغلا ءادتبال يهو [نمب ضفخي ام وه] اهلبق امل
 هنم لضفأ تنأك ليضفتلا مسا دعب يتلا هيوبيس دنع هنمو « هللا لوسر دمحم نم :وحن امهريغو موي
 ةيديرجتلا اهل لاقيو « قيدص نالف نم يلو « ىسوم نم نوراه ةلزنمب ينم تنأ » : وحن يف يتلاو

 اهناكم حلصيو سنجلا نايبلو « هللا ملك نم مهنمك ضعب اهناكم حلصي يتلا يهو ضيعبتلل نوكتو
 نولعجيإ» : وحن ليلعتلاو ناثوألا وه يذلا يأ «ناثوألا نم سجرلا اوبنتجاف» : وحن وه يذلا
 ةيفرظلاو < هرمأب يأ 4لا رمأ نم هنوظفحي# : وحن ةيببسلاو #قعاوصلا نم مهئاذآ يف مهعباصأ

 الو مهلاومأ مهنع ينغت نل : وحن ةيدنعلاو « هيف يأ «ةعمجلا موي نم ة ةالصلل يدون اذإ» : وحن
 دسفملا ملعي هّللاو» : وحن نيداضتملا يناث ىلع ةلخادلا يهو لصفلاو « هدنع يأ للا نم مهدالوأ

 طرشب ضرغ ريغل ةدئازلا يهو ديكأتلاو مهيلع يأ «موقلا نم ءانرصنكإ» ءالعتسالاو «حلصملا نم
 انءاج ام , (هّلإ نم هعم ناك امو» : وحن ةركن اهرورجم نوكي نأو لهب ماهفتسا وأ يهنوأ يفن مدقت

 ينءاج امك ةركن سنج مسا ترج نإ ةدئازلا مث (توافت نم نمحرلا قلخن يف ىرت ام « «ريشب نم
 كلذو مومعلا ديكوتل يهف ةماع ةركن ترج نإو قارغتسالاو مومعلا ىلع صيصنتلل يهف لجر نم

 دحأ ىنعمب اهلكو حيبذ وأ تاوصم وأ يفوط وأ رايد وأ نيتلمهمب بيرع وأ دحأ نم ينءاج ام : : وحن

 اومتأو» : وحن ًانامزو ىصقألا دجسملا ىلإ : وحن آناكم ةياغلا ءاهتنال يهو [ىلإو] يفنلل ةمزالمو
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 ىلإ يراصنأ نمل: وحن ةبحاصملل نوكتو مورلا ميظع لقره ىلإ :وحن امهريغو ليللا ىلإ مايصلا
 يهو [نعو] ىرخأ ناعم اهلو 5 نأ يف يأ «ىكزت نأ ىلإ كل له : وحن ةيفرظلاو هعم يأ هللا

 ردصم ببسب اهب رورجملا نع ءيش دعب اهب دارملاو اهريغ يناعم اهل نويرصبلا ركذي ملو ةزواجملل
 هتوسكو عوج نع هتمعطأو ريسلا ببسب ةدلبلا نع تدعب يأ ةدلبلا نع ترس : وحن اهب ىّدعملا لعفلا

 اهزواجي مهسلا نأل سوقلا نع مهسلا تيمر هنمو هل ازواجم يرعلاو عوجلا تلعج يأ يرع نع
 ةبوتلا لبقي يذلا وهوط : وحن نم ىنعمب اهيلع يأ «هسفن نع لخبي امنإف» : وحن ءالعتسالل نوكتو

 وأ «نولمحت كلفلا ىلعو اهيلعو» : وحن ةقيقح يسحلا ءالعتسالل [ىلعو] مهنم يأ «هدابع نع
 ىلصو «ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلا# : وحن يونعملا وأ «ىده رانلا ىلع دجأ وأ : وحن ًآزاجم
 : وحن ةيفرظلاو « هبح عم يأ «هبح ىلع لاملا ىتآ» : وحن ةيعملل نوكتو  هلآو دمحم ىلع هللا
 ام ىلع هللا اوربكتل» : وحن ليلعتلاو « هيف يأ «ناميلس كلم ىلع نيطايشلا اولتت ام اوعبتاو»
 : رعاشلا لوق كلذ نمو « اذكو اذك هنأ ىلع : مهلوق وحن كاردتسالاو « مكايإ هتيادهل يأ «مكاده

 دعبلا نم ريخ رادلا برق نأ ىلع انب ام فشي ملف انيوادت لكب
 دو يذب سيل هاوهت نم ناك اذإ عفانب سيل رادلا برق نا ىلع

 دعبلا نم ريخ رادلا برق نأ ىلع انبام فشيملف انيوادت لكب -۴
 دو يذب سيل هاوهت نم ناك اذإ عقاتب سيل رادلا برق نا ىلع

 : اهعلطم ةديصق نم ىمعنخلا ةنيمدلا ني هللا دبع : امهلئاقو . ليوطلا نم ناتيبلا
 دجو ىلع ادجو كارسم ينداز دقل ٠ دجن نم تجه ىتمدجن ةبابص اي الأ
 دا قم يف قا لمس ٠ يكل ثحهسلا قا ق كو
 ًاضيأ اوعداو هركيو لمي هتيؤر ترثكو هناكم برق اذإ بوبحملا نأ ًاروزو ًالطاب سانلا ىعدا : ىنعملا

 نم لكب قشعلاو ةبحملا ءاد نم ائيوادت كلذ مغراننأو هبيبحب ناسنإلا دجو نم يفشي بوبحملا نع دعبلا
 برق نإف كلذ عمو دعبلا نم ريخ برقلا نكل انباصأ امم ءافشلا لصحي ملف بوبحملا راد نم دعبلاو برقلا
 . ةبحملا دادو هدنع سيلو هتيحم يف قداص ريغ بوبحملا ناك اذإ دجمب سيل رادلا

 ضام لعف [ىوادت] لعافو لعف [ىوادت] يتآلا [ىوادت] ب قلعتم رورجمو راج [لكب] : بارعإلا

 عراضم لعف [فشي] بلقو يفنو مزج فرح [مل] . ةفطاع ءافلا [فشي ملف] « لعاف لصتم ريمض [انو]

 ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو فلألا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو [مل] ب موزجم
 راج [انب] « هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم مسا [ام] ءانب ام يوادتلا فشي ملف يأ  هلبق لعفلا ردصم
 = بئان هدعب ةلوصوملا [ام] ف لوهجملل ينبم فشي نوكي نأ حصيو ٠ لوصوملا ةلص فوذحمب قلعتم رورجمو

 قدرا



 نأ ىلع : هلوق ةيناثلاب لطبأ مث ءافش هيف نإ ىلب : لاقف انب ام فشي مل مومع ىلوألا ىلعب لطبأ
 دقو « اذك ىلع قيقحتلاو يأ : فوذحم [دتبمل ربخ لئنيح اهنأ حجرألاو . دعبلا نم ريح رادلا برق

 ىندأ يف مورلا تبلغإ» : وحن ًاناكم ةيفرظلل يهو [يفو] هيلع نم تلزنك قوق ىنعمب آينبم امسا نوكي
 ١ متاخلا يف يعبصا تلخدأ لصألا نأل آبلق هيف نأ ريغ يعبصا يف متاخلا تلخدا هنمو «ضرألا

 عوذج يف مكنبلصألو» : ىلاعت هلوقك ءالعتسالل نوكتو (نینس عضب يف نوبلغيس» : وحن آنامزو

 فاضم وهو اهمسا [برق] بصنو ديكوت فرح [نأ] '”بارضإلاو كاردتسالا ةلزنمب رج فرح [ىلع])لعاف =
 يف هيلع تلخد امو [نأ]و [ريخ] ب قلعتم رورجمو راج [دعبلا نم] « [نأ] ربخ [ريخ] هيلإ فاضم [رادلا]و
 زبخ توام قلعتم اهرورجمو ةراجلا ىلعو خلا رادلا ترق توك ىلع يأ [ىلع] ب رورجم ردصم ليوأت
 [سيل] « هقباسك هبارعإ [رادلا برق نأ ىلع] « خلا رادلا برق نوك ىلع نئاك قيقحتلاو يأ فوذحم ]دتبمل

 « ءيشب قلعتت ال ةدئاز رج فرح ءابلا [عفانب] « وه هريدقت ازاوج اهيف رتتسم ريمض اهمسأو صقان ضام لعف
 اهمساو: سيل ةلمجو ٠ دئازلا رجلا فرخ ةكرح اهروهظ نم غلط ةردقم افي برت [شيل] ريخ [ غقانز
 ناقلعتم رورجملاو راجلاو ىلعب رورجم ردصم ليوأت يف اهريخخو اهمساو [نأ]و [نأ] ربح عفر لحم يف اهربخو
 لعف [ناك] نامزلا نم لبقتسي امل فرظ [اذإ] [ناك اذإ] . ها اهدعب امع ةبولسم ةيريخلا نأ الإ [عريخ] ب

 دئاعلاو لوصوملا ةلص هلوعفمو هلعافو لعفلا نم [هاوهت] ةلمجو « ناك مسإ لوصوم مسا [نم] ««صقان ضام
 دئاز رج فرح ءابلا [يذب] « وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم همساو ضام لعف [سيل] « ءاهلا لوصوملا مسا ىلإ

 هيلإ فاضم [دو] و فاضم [يذ] و ةتسلا ءامسألا نم هنأل ءابلاب رورجم سيل ربح [يذ]

 كاردتسالا ىلعمب امهيق [ىلع] تءاج ثيح نيعضوملا يف [برق نأ ىلع] : هلوق نيتيبلا يف دهاشلا

 اهلبق ةلمجلا همهوت امع يأ [بارضإلاو] : هلوق ىلع ينومشألا ىلع [*0هتيشاح يف نابصلا لاق . بارضإلاو
 همهوي ام هب لطبأ [دعبلا نم ريخ رادلا برق نأ ىلع] : هلوق نإف يلاطبإ بارضإ وهو مزاللا فطع نم وهو

 لطبأ [عفانب سيل رادلا برق نأ ىلع] : هلوقو هجو لك نم دعبلاو برقلا يواست نم [انب ام فشي ملف] : هلوق
 ةقلعتم ريغ نوكت نأ لمتحي ىنعملا اذهب يتلا [ىلع] دعبلا نم ريخ اقلطم برقلا نأ نم هلبق ةلمجلا همهوت ام هب
 راجلا نأ لمتحيو « ةراجلا اشاح يف كلذب ليق امك بارضإلاو كاردتسالا فرح ةلزبمب اهتوکل « ءيشب

 . 0قيقحتلا هجو ىلع ال عقاو اهلبق ام نأل خلا نأ ىلع نئثاك قيقحتلاو يأ فوذحم ًادتبم ربخ رورجملاو

 )١( ط / ۱۷۷ ص / ۳ ج ةيبرعلا سوردلا عماج ىلع قيلعتلا رظنأ ١١ .

 ص / ۲ ج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح رظنا (؟) ۲۲۳ .
 . ٠١١ ص / ١ ج بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح (۴)
 . ۲۲ص / ۲ ج (4)
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 ىتحو فاكلاو ماللاو ءابلاو

 يأ « رضخ ريط فاوجأ يف ءادهشلا حاورأ » : ثيدح هنمو : ينيماعدلا لاق . اهيلع يأ «لخنلا

 نم هموهفم يف رييصتلا ىنعم ثادحإب هليوحتو ًايدعتم لعفلا لعج يأ : ةيدعتلل يف [ءابلاو] اهيلع

 وهو رخآ ىنعم ةيدعتللو رجلا فورح رئاس نع هب تدرفنا امم ىنعملا اذهو « يّدعتلا ىلإ موزللا
 ةيدعتلا ءابو . اهلك رجلا فورح يف راج اذهو رجلا فورح ةطساوب ءيش ىلإ لعفلا ىنعم لاصيإ

 : وحن رصاقلا لعفلا ىّدعت ام رثكأو ًالوعفم لعافلا رييصت يف ةرمهلل فاعلا نع للا ىمستو

 : وحن هيوبيس هيلع رصتقا اذلو « اهقرافي ال ىنعموهو قاصلإلل نوكتو هبهذأ يأ « مهرونب هللا بهذ

 هنمو « لعقلا ةلآ ىلع ةلخادلا يهو ةناعتساللو هنم برقي ناكمب يرورم قصتلا يأ : ديزب تررم

 ترثكو ةدئازلا يهو ديكأتلاو هللا ودع هب نوبهرتاط : ىلاعت هلوقو « نيكسلاب تعطقو ملقلاب تبتك

 : وحن ةيئاجفلا اذإ دعب !دتبملا يفو فرع لوعفمو (آديهش للاب ىفك» : وحن ىفك لعاف يف اهتدايز
 يفنملا ربخلا يفو « تنأ فيك يأ : كب فيك : وحن فيكو مئاق وه اذإف يأ : مئاق هب اذإف تجرخ

 روهمجلا يأر يف «رصبأو مهب عمسأ» : وحن يف اهتدايز تمزلو مئانب تسلو مئاقب تنك ام : وحن
 (ضرألا يف امو تاومسلا يف ام هلل : وحن كلملل يهو [ماللاو] تبثملا ربخلا يف تذشو

 ىنعم نيب عقتو « قاقحتسالاو . سرفلل جرسلاو « نينمؤملل ةنجلاك كلملا هبش يأ : صاصتخالاو
 ركذب ىنغتسي دقو « ةبراقتم ةثالشلا يناعملاو اهباذع يأ رانلا نيرفاكللو « هلل دمحلاك تاذو
 قلخ» : وحن ليلعتلل نوكت دقو رخآلا ناكم اهدحأب ربعي دقو نيريخألا نيينعملا نع صاصتخالا
 اهانلعج ول انأل «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلخ اموإط : وحن ةمكحلا نايبلو يك مال هنمو «مكل
 يهو يفنلا ديكوتلو ىلاعت هلا ىلع لاحم كلذو للعلاو ضارغألل ىلاعت هلاعفأ ةبسن هيلع مزل ليلعتلل

 لجأ ىلإ يأ « لجأل يرجي لکو : وحن ةياغلا ,اهتنالو (مهبذعیل هللا E وحن دوحجلا مال

 الط :وحن ةيفرظللو 2 اهيلع يأ « «اهلف متأسأ نإو# « «ناقذألل نورخي# : : وحن ءالعتساللو

 « سمشلاك هتخأو رمقلاك ديز : وحن هيبشتلل يهو [فاكلاو] اهتقو يف يأ «وه الإ اهتقول اهيلجي
 ملفي ال هنأكيو» : ىلاعت هلوقو < «ًالوسر مكيف انلسرأ امك : ىلاعت هلوقك ليلعتلل نوكتو

 يهو ديكأتللو « « مهحالف مدعل بجعأ يأ : , ليلعتلل فاكلاو بجعأ ىنعمب لعف مسا يوف نورفاكلا

 يفن امنإو هيبشتلل ةيآلا يف اهنأ قيقحتلاو : ءاقنع نبا لاق . هلثم يأ «ءيش هلثمك سيل : وحن ةدئازلا
 شفخألاك كلام نبا دنع آرايتخاو روهمجلا دنع ارارطضا لثم ىنعمب امسا يتأت دقو همزال يفنب ءيشلا

 يف ةروكذم رخأ ناعم ةروكذملا فورحلل يقبو فرح وأ مساب ًارورجمو الوعفمو العافو ًادتبم عقتف

 ىتح ةكمسلا تلكأ : : وحن ةيناكم ةياغلا ءاهتنال يهو ًانيع اهءاح لدبت ليذهو [ىتحو] تالوطملا

 يذب ًاقوبسم ناك اذإ اهرورجم يف بجيو «رجفلا علطم ىتح يه مالس#» : وحن ةيئامزو « اهسأر
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 E م ا اس سس ا وطسجماط سطور يقلل انوا نأ 05 ءاتلاو واولاو

 ةحرابلا ترهس لاقي الف يناثلا لاثملاك كلذو ءرخآلاب الصتم وأ لوألا لاثملاك آرخآ نوكي نأ ءازجأ

 فالخب اهلبق ام مكح يف الخاد نوكي نأ ةراجلا ىتح دعب اميف بلاغلاو كلام نبال ًافالخ اهفصن ىتح

 اهعم نكي مل اذإ هنأ نيققحملا بهذمو : يماصعلا لاق . لوخدلا مدع هيف بلاغلا نإف ىلإ دعب ام

 ىلإ دعب امل كلذ لثم يف مكحيو لوخدلاب اهدعب امل مكح لوخدلا مدع وأ لوخدلا يضتقت ةئيرف

 ىتح دعب ام لوخد بوجو يف ةفطاعلا ىتح يف فالح الو نيبابلا يف بلاغلا ىلع المح لوخدلا مدعب

 , «ىوه اذإ مجنلاوإ هنمو « هديب يسفن يذلاو هّللاوك مسقلل يهو [واولاو]واولا ةلزنمب فطاعلا نأل
 يه ليقو « واولاب ةحتتفملا روسلا نم اهوحنو < # جوربلا تاذ ءامسلاو» . «ًافرع تالسرملاو»

 فلحي ال هنأل تالسرملا برو مجنلا برو يأ : هدعب رورجملا ىلإ اضم ءارلا حتفب بر فذح ىلع
 اهب ماسقإلا يفو ءاش امب مسقي نأ هلف دوبعملا امأو . دبعلا قح يف عنملا نأب بيجأو . ىلاعت هريغب
 : وحن فوذحمب الإ قلعتت الو : يماصعلا كلملا دبع خيشلا لاق . هناطلس ةوقو هكلم ةمظعب ناذيإ

 لك جاتحال الإو فطعلل ةيناثلاف (نوتيزلاو نيتلاو»ط : وحن ىرخأ واو اهتلت نإف «ميكحلا نآرقلاو»

 ىلع اهلوخد بلاغلاو آضيأ مسقلل يهو قوف ةانثملا [ءاتلاو] ينغملا يف هلاق باوج ىلإ نيمسقلا نم
 لدب ءاتلاو اهنم لدب واولاو ءابلا مسقلا فورح يف لصألاو مهضعب لاق هلا : وحن مظعألا مسالا

 « مكمانصأ ٌنديكأل هللاتو» : ىلاعت هلوق يف يرشخمزلا لاق . بجعتلا ىنعم ةدايز اهيفو واولا نم

 ةدحوملا ءابلا فنصملا ركذي ملو ها هرهقو دو رمن وتع عم هيئأتو هدي ىلع ديكلا ليهست نم بجعي هنأك

 . مسقلا ءابل ةلماش اهنإف ءابلاو يفو الرا هلوقب اهنع ءافتكا مسقلا فورح لصأ يه يتلا

 يفر ا رهو مظعألا مسالاب صتختو ةزمهلا لوألا نافرح مسقلا فورح نم يقب [هيبنت]

 الإ مكسلجأ ام هللآ»: 285 هلوقك ماهفتسالا ةزمه ازاجم ةيراغملا اهيمستو فلأ اهيلي ةحوتفم ةزمه امإ

 هللافأ لوقتف ٌنجرخأل هّللاو لاقي ةروصقم عطق ةزمه امإو « ءابلا نع ةزمهلا تضعف للاب هلصأ « كلذ

 مالك ىلع ةفطاع ءافلاو ةزمهلا اهنم لدبأو ءابلا تفذحف هللابفأ هلصأ ةزمهلا عطقب ٌنجرختت هّللأف وأ

 فوذحملا مسقلا فرحبو نوريثك هراتخاو هباحصأو شفخألا دنع اهسفن ةزمهلاب ضفخلاو بطاخملا
 اهّدع اه يناثلاو : حصألا وهو ةجهبلا يشاوح يف ءاقنع نبا لاق . كلام نبا هراتخاو يفوكلا دنع

 ا ًاضيأ نصت و الا ا مسقلا فورح نم نايح يبأو روفصع نباک نوريثك

 هللااه هلام هلأاه عبرأ روصلاف ٠ لصولاو عطقلا ةزمهلا يفو فذحلاو تابثإلا اهفلأ يف كلو مظعألا

 ا دعب اذإ ظفلب ءيجي نأ دبالو ةفوذحملا واولاب رجلا نأ حصألاو مسقلاواو نع ضوع يهو هللا

aاذ هّللااه وحن مسقلا فورح نع آاضوع نوكيل مدق هيبنت فرح هنوكل ةراشإلا مسا  » 

 يأ فوذحمل ربخ اهنأ حيحصلاو كبر كجرخأ امك :وحن فاكلا مسقلا فورح نم مهضعب دعو

A 



 لاحك اهايإ مهتيهارك يف ةلاحلا هذه يأ : هلبق ام قايس نم مهف ام ىلإ ةراشإلاو « كجرخأ امك كلذو

 حيحصلاف نلعفأل هللا نميأ : وحن مسقلا يف لمعتسملا نميأ امأو , هل مهتهارك يف برحلل كجارخإ

 مسا هنإف روهمجلا دنع لصو ةزمهب هللا ميأو اذكو يمسق هللا نميأ يأ : ربخلا فوذحم أدتبم مسا هنأ

 ديزل هّللاو : قمح مدالاب لاؤسلا ريثب منعا باجيرو يمسق هللا ميأو يأ ز فوذحم هربخو ًادتبم

 دقو ديز موقي الو مئاقب ديز ام لاو : وحت نيتيفاثا الو امبو مئاق آديز نإ هللا : وحن نأبو « مئاق

 امب الإ باجي الف لاؤسلا مسق امأو «ؤتفت : ال هللا" يأ «ؤتفت هّللات : يك ةييرقل يفلا ترك تدي

 نيب ضرتعا اذإ مسقلا باوج فذحي دقو ديز ماق له هّللابو ينربخأ هّللاب : وحن بلطلا ىنعم هيف

 هل رب موب أ از اا رات يا نجلا ا

 ةقيقح ةقيقح ليلقتلل يهو ةحوتفملا ثينأتلا ءات اهقاحلإ زوجيو ةحوتفم ءابلا ديدشتو اهحتفو ءارلا مضب

 ی حتا رجس ليلا ينو نسكت رام ې اک رک ق تاسما

 هتيقل ميرك لجر بر : وحن تبث ام ليلقتل اهنأل ًايضام نوكي نأ بجي هب قلعتت يذلا اهلعفو ةنيرق
 يف لبقتسملا اذه لثم نأل لبقتسملا ىلع بر تلخد امنإف «اورفك نيذلا دوي امبرإ» : ىلاعت هلوق امأو

 ام اريج اذل فخم ال قرت ىو هالا زابخأ نم دن تي نم ةعوقو نقسعل ئضاعلا ةلزنمب نآرقلا

 كلذ وحنو «ةنجلا باحصأ ىدانو# « (اوقتا نيذلا قيسوإ : ىلاعت هلوقك يضاملا ظفلب هرئاظن درت

 هذهك نآرقلا يف هدورول بجاو ال بلاغ يضاملا ىلع اهلوخد نإ ليق لب . فاك ىنعملا يف ف يضملاو

 : هلوقك برعلا راعشأو ةيآلا

 ةيواعم مأ فهل اي ًادغ ةلئاق بر اي

 ةيواعم مأ فهل اب ًادغ ةلئاق بر ای-۴۶

 لتق يتلا ردب ةعقو يف اهتلاق تايبأ نم ةيواعم مأ نايفس يبأ جوز دنه هتلئاق . لماكلا ءوزجم نم تيبلا

 . ةبيشو ديلولاو ةبتع اهمعو اهوخأو اهوبأ اهيف

 . تئاف ىلع اهب رسحتي ةملك فهل اي : 'ةغللا

 اهيخأو اهيبأ لتقب كلذ ٌمَت دقو ةيواعم مأ ليو ايو ةرسح اي ًادغ : لوقت ةلئاق بر موق اي : ىنعملا

 . اهمعو

 دئازلاب هيبش رجو ليلقت فرح [بر]  هيبنت ةادأ وأ موق يأ فوذحم ىدانملاو ءادن فرح [اي] : بارعإلا
 فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم [ةلئاق] . ءيشب قلعت ال

 هريدقت فوذحم ربخلاو ةلئاق ةارما بر هريدقت فوذحم فوصومل ةفص لصألا يف وهو دئازلاب هيبشلا رجلا

4۸۷ 
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 ريغ نيعم نمزل الإ نارجي الو ميلس ينب ةغل اهرسكو كلام نبا لاق . نيميملا مضب [ذنمو ذمو]
 : هلوقك ًايضام نامزلا ناك نإ ةيئادتبالا نم ىنعمب ذثنيح امهو لبقتسم

 ججح ذمنيوقا

 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ىدانم [فهل] « ءادن فرح [اي] « ةلئاقب قلعتم بوصنم نامز فرظ [ًادغ] « ةدوجوم
 هال ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم [ةيواعم] و فاضم [مأ] و هيلإ فاضم [مأ] و فاضم فهلو
 بصن لحم يف [ةيواعم مأ فهل اي] ةلمجو ةيفاقلا لجأل نكسو يظفللا ثينأتلاو ةيملعلل فرصلا نم عونمم
 . ةلئاقل لوقلا لوقم

 . ليق ىلع بجاو ال بلاغ يضاملا ىلع بر لوخد نأ ىلع [ةلئاق بر اي] : هلوق هيف دهاشلا

 ees . . ججح ذم نيوقأ 06

 8 هردصو لماكلا نموهو رهد ذمو : همامتو تيب نم تاملك ضعب هذه

 ا AR نيوقأ رجحلا ةنقبرايدلا نمل

 : هذعبو

 7 ةثراح يبأ نب 00 07 ا

 نوكسو ةلمهملا ءاحلا رسكب [رجحلا] « لبجلا ىلعأ يه نونلا ديدشتو فاقلا مضب [ةنق] : ةغللا
 رسكب ةجح عمج [ججح] « ناكملا نم نولخ يأ [نيوقأ] ٠ ىرقلا يداو دنع ماشلا ةيحانب دومث لزانم ميجلا
 . بارتلا [روملا] «يفست حيزلا تفس نم ةيفاس عمج [يفاوس] « « ةنسلا يهو « امهيف ةلمهملا ءاحلا

 امهبقاعتو روهدلاو « نينسلا رورم لجأ نم تلح يتلا رادلا هله بارخ ةدش نم بجعتي : ىنعملا

 , ؟!)ها اهباحصأو اهنكاس فرعي الو فرعت ال اهنأك ىتح اهيلع

 ينبم ماهفتسا مسا [نم] بارعإلا نم هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح ماللا [نمل] : بارعإلا

 0 .مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو نينكاسلا ءاقتلال رسكب كرحو ماللاب رج لحم يف نوكسلا ىلع

 لأب ىلحم هتربتعا نإ هل ةفص وأ ء رايدلا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج [ةنقب] « رخؤم أدتبم [رايدلا]

 فرح [ذم] « هلعاف ةوسللا نونو ام لعف ىوقأ [نيوقأ] ٠ هيلإ فاضم [رجحلا]و فاضم [ةنق] و ةيسنجلا

 = يئبم رج فرح لم « فطع فرحو اولا [لمو] ٠ [ىوقا] ب قلعتم رورجملاو راجلاو ذمب رورجم [ججح] « رج

 )١( ص 4 ج بدألا ةنازخ : رظنأ ١17 , ج بدلا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا ٣ .
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 : هلوقو

 نامزأ لام هراثآ تفع عسبرو

 وهو « رورجملاو راجلا ىلعواولاب فوطعم رورجملاو راجلاو [رهد] « بارعإلا نم هل لحم ال نوكسلا ىلع

 . [ججح ذم] : هلوق

 « نامز مسا وهو ةلسلا يهو ةجح عمج ججحلا نإف [رهد ذم] : هلوقو [ججح 1: هلوق هيف دهاشلا

 دنعو « ًايضام امهب نمزلا نوكل ةينامزلا ةياغلا ءادتبال انه ذمو [ذم] ب امهرج دقو نامز مسا رهدلا اذكو

 ركنأو ةينامزلا ةياغلا ءادتبال ينأت [نم] نأ ىلع تيبلاب نولدتسيو [رهد نمو] < ججح نم] ىوري نييفوكلا

 ذم ةحيحصلا ةياورلا نأ ركذيو ءةياورلا هذه ركنأ نم مهنمو 0 هتوبث ركنأ نم مهنم مث نويرصبلا كلذ
 3 ججح

 . 27فرصتب ها رهدو
 نامزأ لذئم هراثآ تفع عييرو 7

 : هردصو تيب زجع اذهو . ليوطلا نم تيبلا
 نافرعو بيبح ىركذ نم كبنافق

 . يدنكلا رجح نب سيقلا ؤرما : هلئاق

 حتفب [مسرلا] [هراثآ تفع مسرو] ىوريو ءرادلاو « لزنملا نوكسف حتفب عبرلا [عبرو] : ةغللا

 رثأ عمج [راثآلا] ٠ اهملاعم تحمناو تسرد [تفع] « ضرألاب ًاقصال رايدلا راثآ نم يقب ام ًاضيأ نوكسف

 عمج [نامزأ] ٠ موقلا لوزن عضوم ىلع لدتسي يتلا ةمالعلا يهو ةيآ عمج [تايآلا] « [هتايآ تفع] ىوربو

 . تقولا وهو اعيمج ميملاو يازلا حتفب نمز

 ددجيلو اهيف مهاقلي ناك يتلا هبابحأ لزانم دنع ءاكبلا ىلع هانواعيل هعم افقي نأ هيبحاص رمأي : ىنعملا

 . ةميدقلا تايركذلا

 لماعو ةفيفخلا ديكوتلا نون نع ةبلقنم فلألا لاقيو « هلعاف نينثالا فلأو « رمأ لعف [افق] : بارعإلا

 « ءايلا فذح همزج ةمالعو <« رمألا باوج يف موزجم عراضم لعف [كبن] . فقولا لاحك لصولا لاح

 ب قلعتم رورجمو راج [ىركذ نم] نحن هريدقت ابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو « اهيلع ليلد اهلبق ةرسكلاو

 ىلع فوطعم [نافرع] . ةفطاع واولا [نافرعو] « هيلإ فاضم « [بيبح] و فاضم [ىركذ] و [كبن]

 حتف ىلع ينبم ضام لعف ىفع [تفع] « ًآضيأ بيبح ىلع فوطعم [عبر] « ةفطاع واولا [عبرو] « [بيبح

 لعاف [راثآ] « ثينأتلل ءاتلاو رذعتلا اهروهظ نم عنم نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةفوذحملا فلألا ىلع ردقم

 . [تقع] ب ب قلعتم رورجملاو راجلاو ذنمب رورجم [نامزأ] ءرج فرح [ذنم] « هيلإ فاضم ءاهلاو « تفع

 )١( ص / ؟ ج كلاسلا ةياذه : نيدلا ىيحم دمحم ١17-147 :
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 دو انا ذم اربا وحن ًارضاح ناك نإ ةيفرظلا يف ىنعمبو نامزأ نمو ججح نم يأ

 ذنم وأ ذم هتيأر ام : وحن ًادودعم ناك نإ ًاعم ىلإو نم ىنعمبو « انموي يفو انتليل يف يأ : انموي

 لاقي ال هيلع نالخدي الف نيعملا ريغو لبقتسملا نامزلا امأ اهئاهتنا ىلإ ةّدملا هذه لوأ نم يأ : نيموي

 وأ اهيلإ اهتفاضإو اهتيفرظب مكح ةلمج امهدعب ىتأ نإف نيح ذنموأ ذم هتيأر ام الو دغ ذنم وأ ذم هارأ ال
 ملك عوفرم نامز مسا امهدعب ىتأ وأ يدنع ناك ذنم وأ ينءاج ذم هتيأر ام : ر اهيلإ هفاضي نا لإ

 دملا عيمج يأ : دمألا امهانعمو سكعلاب وأ ربخ امهدعب امو ًادتبم امهف نينثالا موي ذنم وأ انموي ذم هرأ

 يا : هتّدم لوأ وأ ناموي ةيؤرلا ءافتنا ةّذم يأ : ًايضام ناك نإ ةّدملا لوأو , آدودعم وأ [رضاح ناك نإ

 . رّدقم لاؤسل باوج ذنمو ذم ةلمج نأل ناتفنأتسم ناتلمج مالكلاف اذه ىلعو « نينثالا موي اهعاطقنا

 صاصتخالا يف ةيوتسم اهلكو افرح رشع ةعبرأ رجلا فورح نم ًاضيأ هركذ ام ةلمج : [هيبنت]
 اهركذب ىفتكا هلعلو الخو ادعو اشاح رجلا فورح نم فنصملا ىلع يقبو اهيلع لوخدلاو ءامسألاب

 : رعاشلا لوقك ليقع ةغل يف لعلو « ءانثتسالا يف

 بيرق كنم راوغملا يبا لعل ايناث توصلا عفراو ىرخا عدا تلقف

 يضاملا نامزلا هب دارملاو نامزلا ىلع لاد ظفل ىلع [فتم] تلخد ثيح [نامزأ ذنم] : هلوق هيف دهاشلا

 . "فرصتب ها ةينامزلا ةياغلا ءادتبا ىلع تلدف

 بيرق كنم راوغملا يبأ لعل ًايناث توصلا عفراو ىرخأ عدا تلقف-۷

 . يونغلا دعس نب بعك : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 ةبارق لعل لصألاو « ةبارق ىنعمب بيرق « برعلا ءامرك ربكأ نم ناك لجر ةينك : راوغملا وبأ : ةغللا
 . رهاظلا وهو برقلا نم وأ « كتوعد بيجيف « راوغملا ىبأل ةنئاك كنم

 « كنيب ةنئاك ةبارق لعل ءادنلاب كتوص عفراو ىرخأ ةرم عدأ ءاطعلاو ءادنلا بلاطل تلقف لوقي : قنعملا

 هتايح يف لعفي ناك امك كبيجيف كنم بيرق ميركلا لجرلا اذه لعل وأ « كتوعد بيجيف راوغملا يبأ نيبو

 : مهضعب لاق دقو « هتباجإ نع للضف يعادلا نم ةبارق وجري فيكف الإو 3 هيخأب رعاشلا ِهَّلَو ةدش نم اذهو

 راجا ةسمخلا يذه دعب نم ًابلطم برقأ برغلل قرشلا

 تلقف : ريدقتلا ؟ فوذحم قلعتملاو تنأ هريدقت ابوجو ا « واولا وهو ةلعلا ا ىلع

 عدا : : مالكلا لصأو « هفذح دعب اهفوصوم ماقم تميقأ ةفص يهو هب لوعفم [ىرخأ] [عدأ] .ءادنلا بلاطل

 قول



 رج فرح يهف اذك ناكل كالولو هالولو يالول : وحن لصتم ريمض اهالت اذإ ةيعانتمالا الولو

 نم ىنعمب يتأتو ليذه ةخل يف ىتمو . وه الولو تنأ الولو انأ الول لاقي نأ رثكألاو ريمضلاب صتخم

 ةيليلعتلا يكو . همك يف يأ : همك ىتم اهعضوك ةيفرظلا يف ىنعمبو همك نم يأ : همك ىتم اهجرخأك
 ام فلا تفذحو تكسلل ءاهلاو همل يأ : هميك لوقتف سمأ كتثج : لاقي ةيماهفتسالا ام الإ رجت الو

 نأ ترّدق اذإ ينمركت يك كتثج : وحن اهتلصو ةيردصملا نأل اهرج بلاغلاو اهيلع رجلا فرح لوخدل

 يأ : هنومركت اميك ديز مكءاج : وحن اهتلصو ةيردصملا امو يايإ كماركإل كتثج يأ : اهدعب

 تردق نإو اهسفنب ةبصان ةيردصم ذئنيح يكو ةدئاز امف نونلا فذحب هومركت اميك تلق نإف . هماركإل

 . ةراج ةيليلعت يكف ةرمضم نأب بصنلا

 وأ ًالعف نوكي نأ دب الو ماللا حتفب قلعتم نم ابلاغ رجلا فرحل دب ال هنأ ملعإ : [رخآ هيبنت]

 هقلعت يفو ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو لعافلا مساو ردصملاك هلمع لمعي امسا

 هب قلعتي هنأ رهظألاو « فالخ ىسعو سبو معن : وحن دماجلاو اهتاوخأو ناك : وحن صقانلا لعفلاب

 : ىلاعت هلوق يف نمو « آديهش للاب ىفك يف ءابلاك ءيشب قلعتي ال هنإف دئازلا نع زارتحالل ابلاغ انلوقو
 امل هنإف دئازلا ريغ فالخب طبرلل ال ديكأتلاو ةيوقتلل هب ءيج امنإ دئازلا نأل هللا ريغ قلاخ نم له

 بر دئازلا ىنعم يفو رجلا فورحب كلذ ىلع تنيعأ ءامسألا ىلإ لوصولا نع لاعفألا ضعب ترصق

 ىنعملا ال بارعإلا ثيح نم دئازلاك امهنإف لعلو الولو يتأيس امك روهمجلل افالخو ماشه نبال اقافو

 اهرورجم عبتي الو راوغملا يبأ لعل يف هعفر عمس دقو ءادتبالاب عفر اهرورجم لحمو ءيشب ناقلعتي الف

 فورح نم [ىلوألا ةعبسلاف] ًابوجو فوذحم لعفب قلعتت اهنإو ةيّدعم اهنأب لوقلا ىلع ىتح عفرلاب الإ
 هو ا ا ا ا ك

 ىلع ينبم رمأ لعف معفرا « ةفطاع واولا [عفراو] . لوقلا لوقم بصن لحم يف عدا ةلمجو ىرخأ ةوعد

 [توصلا] « نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةرسكلاب كرحو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو « نوكسلا

 . ًايناث اعفر يا فوذحمل ةفص [آيئاث] ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم عفرأل هب لوعفم

 هيبش رجو جرت فرح [لعل] . [عدا] ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو ءادنلاب هريدقت فوذحم قلعتملاو

 اهبلج يتلا ءايلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقمواو هعفر ةمالعو عوفرم أدتبم [يبأ] « دئازلاب

قلعتم [كثم] « ةسمخلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين دئازلاب هيبشلا رجلا فرح
 ربح [بيرق] يتآلا بيرقب 

 . بارعإلا نم اهل لحم ال توصلا عفرل ليلعت [خلا . . راوغملا يبأ لعل] يهو ةيمسإلا ةلمجلاو لدتبملا

 . فرصتب ها ليقع ةغل لعلب رجلاو [يبأ] ظفل [لعل] ب رج ثيح [يبأ لعل] : هلوق هيف دهاشلا

يقع نبا حرش ىلع ليلجلا ةحنم : نيدلا يبحم دمحم (1)
 : ٤ ص ١ ج ل

۲4 



 مكعجرم هيلا .(مكمجرم هللا ىلإط .«حون نمو كنمإ» :وحن رمضملاو رهاظلا ربت

 كلفلا ىلعو اهيلعو» .(هنع اوضرو مهنع هلا يضر» .«قبط نع اقبط نبكرتل» . «اعيمج
 لا ابو م لو هك AS NaS SSN .«نولمحت

 امهنيب ةكرتشم يهف [رمضملاو] ءامسألا نم [رهاظلا رجت] ىلاعت هللا همحر فنصملا اهركذ يتلا رجلا

 راج كنم هبارعإو [حون نمو كنم : وحن] : لاقف بيترتلا ىلع اهل لثمي عرش مث . اهمّدق اذهلو

 هللا ىلإ رهاظلل اهرجل لاثم يناثلاو . رمضملل نم رجل لاثم لوألا . كلذك حون نمو رورجمو

 رسك هرج ةمالعو ىلإب رورجم ةلالجلا ظفلو رج فرح ىلإ هبارعإو . رهاظلل ىلإ رجل لاثم«مكعجرم

 ريمض فاكلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو رخؤم أدتبم عجرم مّدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو ابدت ءاهلا

 لهس يذلاو نيعلا ركب ةيبرعلاب هل ةربخ الو ارقي نم عمسن ام ريثكو « ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم

 ىلإ رجلل لاثم [مكعجرم هيلإ» نحل هنإف كلذل نطفتلا يغبنيف يغبنيف ةروسكملا ميجلل اهترواجم كلذ مهل

 . رهاظلل نع رجل لاثم «قبط نع آقبط نيكرتلإ» فاكلا نم لاح بصنلاب ًاعيمجإ هلوقو رمضملل
 نع نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف نبكرت « نبكرتل هّللاو هريدقت رّدقم مسق باوج يف ةلحخاد ماللا هبارعإو

 ةفوذحملا ةعامجلا واوو ًافيفخت ةقوذحملا نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا

 رورجمو راج قبط نع هب لوعفم ًاقبط ديكأتلل نونلاو لعاف عقر لحم يف لصتم ريمض نينكاسلا ءاقتلال

 هلصأ سانلا اهيأ نبكرتل نيلالجلا ةرابعو « ًاقبطل ةفص بصن لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو

 وهو لاح دعب لاح قبط نع ًاقبط نينكاسلا ءاقتلال واولاو لاثمألا يلاوتل عفرلا نون تفذح ننوبكرتل

 نع رجل لاثم(هنع اوضرو مهنع هللا يضر. ها ةمايقلا موي لاوهأ نم اهدعب امو ةايحلا مث توملا

 لعافو لعف اوضرو يضرب قلعتم رورجمو راج مهنع لعاف هللا ضام لعف يضر هبارعإو ءرمضملل

 لاق . اوضرب قلعتم رورجمو راج هنع لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ضام لعف يضر

 يأ هتعاطب هلوق لمجلا يشاوح يف لاق . ها هباوثب هنع اوضرو هتعاطب مهنع هللا يضر نيلالجلا يف

 مهنع هللا يضر: ىنعم لق نزاشنلا ةرابغو . ها مهايإ هتباثإب يأ هباوثب : هلوقو اهل مهقيفوتب وأ اهلوبقب

 يباحصلا قح يف انلوق فالخب اذهو تهتنا ةماركلاو ريخلا نم مهاطعأ امل هنع اوضرو مهلامعأ يضر

 دئاعوهو رمضملل ىلع رجل لاثم#«اهيلعوطاضرلاب هل ءاعدلا كلذ نم دارملا نإف . هنع هللا يضر ًالثم

 لبإلا انه ماعنألا نم دارملا نإ ليق دقو ماعنألا مكل لعج يذلا هلال : ىلاعت هلوق يف ماعنألا ىلع

 كلفلا ىلعوط ةيإآلا يف ةيكحملا عفانملا اهب دجوت يتلا اهنأل رهاظلا وه ليقلا اذهو . ةصاخ

 نولمحتب قلعتم ىلعب رورجم كلفلا رج فرح ىلع هبارعإو . رهاظلل ىلع رجل لاثم «نولمحت

 لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو ةغيصلا ريغم عراضم لعف نولمحتو

 اذهو جداوهلا يف اهيلع نادلولاو ءاسنلا لمح نولمحت هلوقب دارملا لعلو لعافلا بئان عفر لحم يف
 وه

 امل لمحلا يف كلفلا نيبو اهنيب عمجلا يفو هاوبكرتلإ» : ىلاعت هلوق يف بوكرلا نع هلصف يف رسلا
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 ينام هلل .(هب اونمآ» .هللب اونمآ» . (سفنألا هيهتشت ام اهيفو» .(تايآ ضرألا ينو
 ىلع لخدت الو رهاظلاب صتخت ةريخألا ةعبسلاو .(تاومسلا ينام هلل .(تاومسلا

 E ا a ءرمضملا

 هبارعإو . رهاظلل يف رجل لام (تايآ ضرألا يفوربلا نفس تيمس ىتح ةماتلا ةبسانملا نم امهنيب

 4 سفنألا هيهتشت ام اهيفوط ىلاعت هللا ةينادحو ىلع ةلادلا ةمالعلا يهو ةيآ عمج تايآلاو « رهاظ

 لحم يف لوصوم مسا ام مّدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج اهيف هبارعإو . رمضملل يف رجل لاثم

 اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف يهتشت رخؤم أدتبم عفر

 سفنألا ب رف تلت لمح یف لصتم ر ءاهلاو ءايلاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا

 . رهاظلل ءابلا رجل لاثمهدّللاب اونمآهاهايإ هللا انكلم « ةنجلا ىلع دوعي يفب رورجملا ريمضلاو لعاق

 راج للاب لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اونمآ هبارعإو

 يف ام هلل هلبق يذلا بارعإك هبارعإو . ريمضلل عابلا رجل لاثم «هب اوئمآ)» اونمآب قلعتم رورجمو

 مسا ام مّدقم ربخ عفر لحم يف رورجمو راج هلل هبارعإو . رهاظلا مسالل ماللا رجل لام «تاومسلا

 بجاوب قلعتم لوصوملا ةلص ةلمجلاو رورجمو راج تاومسلا يف رحؤم أدتبم عفر لحم يف لوصوم

 ماللا رجل لاثم «تاومسلا يف ام هل» رقتسا يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو رقتسا هريدقت فذحلا

 فنصملا اهركذ يتلا رجلا فورح نم [ةريخألا ةعبسلاو] هلبق يذلا بارعإك هبارعإو . ريمضلل
 عامتجا ةهاركلف فاكلا امأ [رمضملا ىلع لخدت الو] رهاظلا مسالا ضفخب يأ [رهاظلاب صتخت]

 عم دحاو بابلا نأل < هيلع تارمضملا ةيقب لمحو بطاخملا فاك ىلع اهلوخد دنع نيفاكلا

 ىلع لخخدتو ةياغلل اهنإف ىلإب ءافتكاف ىتح امأو « رمضملاو رهظملا ىلع لخدت اهنإف لثمب ءانغتسالا

 : هلوقك رمضملا ىلع اهلوخد زاجأ هنإف دربملل فالح رهظملاو رمضملا

 ['!بيخت الاهنأ كنم ىجرت جف لك دصقت كاتح تتأ

 ہے ماما

 بيحختالاهنأ كنم ىجرت جف لكدصقت كاقح تتأ-۸

 : لئاقلا لوهجم هترهش عم بيبللا ينغم "حرش يف : لاق تيبلا

 عساولا قيرطلا : حفلا . كيلإ : كاتح : ةغللا

 عجرت الو كنم هلمؤت امب دوعت نأ كنم ةلمآ 2 نإ : ىنعملا

 . ةبئاخ
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 ا «ناهدلاك ةدرو# :وحن واولاو ىتحو فاكلا وهو هئيعب رهاظب صتخي ال ام اهنمف

 امب هوصخف ليلق رمضملا مسالاب مسقلا نآلف هؤاتو مسقلا واو امأو « ةرورض ةعامجلا دنع اذهو

 يه يتلا واولا نع اوضّوعف فيفختلا ىلإ اودصق ةصاخ هّللاب مسقلا رثك امل مث رهظملا وهو هيف رثك
 نم عرفلاو رمضملاو رهاظلا ىلع لخدت اهلصأ يه يتلا ءابلا نألو ءاتلا وهو آحيحص افرح ةلع فرح

 يه اهنأل اهنع ناعرف ءاتلاو واولاو لصأ ءابلا نأب مكح امنإو « هيواسي الف لصألا نود نوكي نأ هنأش
 الإ رجت ال اهنألف بر امأو بابلا اذه يف الإ ءاتلاو واولا دجوت ملو مسقلا ريغ يف قاصلإلل ةتباثلا
 وه هل اهرج اوزوج يذلا ريمضلا نآل انركذ ام يفاني ال ريمضلا رجت دق اهنوكو ةفرعم ريمضلاو تاركنلا

 ءارقتساللف ذنمو ذم امأو ينهذ لوهجم ىلإ لب نيعم ءيش ىلإ هعوجر دصقي ال هنوكل ةركنلا ىنعم يف

 لاثم [داولاو ىتحو فاكلا] فرحأ ةثالث [وهو] ناك رهاظ يأ رجي لب [هنيعب رهاظب صتخي ال ام اهنمف]

 ءامسلا تقشنا اذإف9 : ىلاعت هلوق يف ناك ربخ بصتنلاب ةدرو هبارعإو[# ناهدلاك ةدرو» :وحن]فاكلا

 ةمالعو فاكلاب رورجم ناهدلا رج فرح فاكلا ناهدلاك هلوقو هرخخآ حتف هبصن ةمالعو ةدرو تناكف

 تقشنا اذإف نيلالجلا يف لاق . ةدرول ةفص بصن لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو هرخآ رسك هرج
 ىلع رمحألا ميدألاك ناهدلاك ةرمحم اهلثم يأ ةدرو تناكف ةكئالملا لوزنل اباوبأ تجرفنا ءامسلا

 : هلوق هيشاوح يف لمجلا ناميلس ةمالعلا لاق . ىهتنا لوهلا مظعأ امف اذإ باوجو اهب دهعلا فالخ

 ًاربخ نوكي نأز زوجي ناهدلاك : هلوقو ىفخي ال امك رهظأ يهو اهلثم ةرمحم هريغ ةرابع ةرمحم اهلثم يأ
 فالخ الع يأ اهب دهعلا فالخ ىلع : هلوقو تناك مسا نم ًالاح نوكي نأو ةدرول ًاتعن نوكي نأو ًايناث

 وأ ةقانلا ىلإ دوعي يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف [تنأ] : بارعإلا =

 قلعتم رورجملاو راجلاو [ىتح] ب رورجم بطاخملا ريمض فاكلاو « رج فرح [ىتح] [كاتح] « ةلئاسلا

 [جف]و فاضم لکو هب لوعفم [لك] يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو « عراضم لعف [دصقت] يتآلا دصقتب
 ًاقباس اهيلإ راشملا ةقانلا ىلإ دوعي يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [ىجرت] ؛ « هيلإ فاضم

 اهمساو نأو [نأ] ربخ ةلمج [بيخت ال] . اهمسا ءاهلاو ةليقثلا نم ةففخم نأ [اهنأ] [ىجرت] ب قلعتم [كنم]
 يجرت ةلمجو .اهتبيخ مدع كنم ىجرت : ريدقتلاو يجرتل هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأت يف اهربخو

 . [تتأ] لعاف نم لاح بصن لحم يف
 . نييفوكلاو دربملا دنع [فاكلا] وهو رمضملا [ىتح] رج ثيح [كاتح] : هلوق هيف دهاشلا

 عماوللا رردلا يف اذك . آفوذحم ال ًاروكذم ًاريمض ةففخملا [نأ] مسا ءيجم وهو : ناث دهاش هيفو

 . ًافوذحم ناشلا ريمض اهمسا نوكي نا تففخ اذإ [نا] يف بلاغلاو

 تارمضملا ىلع اهلخدأ رمضملا رجت ىتح نأ ىلع زاجأ نمو . ةرورض نييرصبلا دنع تيبلا اذهو

 اهلك
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 ل رعشلا ةرورض يف ريمضلا ىلع لخدت دقو .دسألاك ديزو

 يلصألا اهنول يه تقولا كلذ يف اهيف ترهظ يتلا ةرمحلا كلتو ةقرزلا وهو هدهعنو هارن يذلا اهنول
 ىري امك اهنيبو انيب ءاوهلا ضارتعا ببسب ءاقرز اهدهاشن امنإو « ةرمحلا وه آمئاد يلصألا اهنول نأل
 ينورزاكلاو يدامعلاو يخركلا هلاق يلصألا نوللا نم عنمي ال كانه ءاوهلاو قرزأ قورعلا يف ذ مدلا

 يأ [دسألاك ديزو] ها رمحأ نول اهل نوكيسو ءارضخ مويلا اهنإ ةداتق لاق يبطرقلا لاقو . يدرواملاو

 جاجعلا لوقك [رعشلا ةرورض يف ريمضلا ىلع] فاكلا يأ [لخدت دقو] رهاظ هبارعإو . ةعاجشلا يف

 : يشحولا رامحلا اهب فصي ةزجرم ةديصق نم
 ابكتي نأ ريغ نيميلا ثاذ ابرقأ وأ اهك لاعوأ مأو ابثك ًالامش تابانذلا يلخ

 ايرقأ وأ اهك لاعوأ أو ًآابثك المش تابانذلا يلصخخ 8

 ابكني نأ ريغ نيميلا تاذ

 : يشحولا رامحلا اهب فصي ةديصق نم جاجعلا اهلئاق . زجرلا نم ناتيبلا

 حرش يف ليطه نبا مالك هديفي امك لاذلا مضب تابانذلا . يحن ىوريو . كرتا يأ : يلخخ : ةغللا

 حتفب اشك « هلامش يأ نيشلا رسكب ًالامش ٠ يحب عضوم مسا ةمجعملا حتفب تابانذلاو ينيعلاو لصفملا

 عمج لصألا يف يهو اهنيعب ةريبك ةرخص يأ ةبضه مسا لاعوأ مآ ر ءابلاو ةثلشملا ءاكلاو فاكلا

 . ليميو زوجي يأ بدكني ٠ ىورألا ركذ وهو لعو

 هنم ةبيرق لامش ةيحان تابانذلا عضوم لعج هودع يف ىضم امل يشحولا رامحلا اذه نإ : ىنعملا

 لک نيب ام رادقم هلامشو هنيمي نع امهف اهنم برقلا يف يف تابانذلا لثم ينأ اهك هنيسي ةيحان لاعوأ مأ ةيضه لعجو

دعلا يف اهيلإ لام نإ تابانذلا ريصتق هودع يف روجي ېت نأ بكلي نا ال ًادحاو هقب رطل نيبو امهنم
 مأ نم برقأ ر

 ا ا لا برقا را لاغوأ مأ ىلإ ودعلاب لام نإو لاعوأ

 نمضتملا كرت ىنعمب اهنأل نيلوعفم بصنت هلثم هبارعإو [ىحن | ىوريو سنام لعف [يلخ] ١ بارسسإلا

 تعن [ًابثك] ٠ ناث لوعفم [ًالامش] ٠ لوا اهلوعفم [تايائذلا | « وه هريدقت ازا وج هنف رتنسم هلعافو ريص نعم

 فاكلا [اهك] ًادتبم هنأ ىلع عفرلاب امإو < تابانذلا ىلع ًافلدع بصنلاب امإ | لاعوأ مآ ٠ ابرق الاش نأ لامشل

 مأ] : هلوقل ربخ فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلا ةلمجو فاكلاب رج لحم ىف لستم ريمض ءاهلاو رج فرح

 رورجم رهو راجلا ةداعإ ريغ نم [اهك] نم ءاهلا ىلع فوطعم [برقأ | « ةفطاع وأ ٠ مدرلا هباو ر ىلع | لاعوأ

 ةحتفلاب بوصنم ناكم فرظ [تاذ] . قالطإلل هفلأو . لعفلا نزوو ةفسلل فرب ال مسا هبال هحيتفلاب

 يردصم فرح (نأ] « هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم ءانئئسا مسا |[ ريغ | هيلإ 0 , هرهاظلا

 . قالطإلل هفلأو نأب بوصسم م راضم لعف [بككتي | بصنو

 ليلق وهو رمضملا فاكلا ترج ثيح |اهك] . هلوف ىف دهاشلا
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 هلاو» :وحنو رجلاب اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ :مهوقو .«رجفلا علطم ىتح» :وحنو

 كل هد وفاه واط رن يمس ممل نق يل ف مل مارا قم يف نا ظل مقرا لما هام ا .« نمحرلاو

 حرش يف ليطه مالك هديفي امك لاذلا مضب تابانذلاو ىحن ىوريو كرت يأ ىلخ : ةغللا

 ةو ءاب فلألا دعبو ةمجعملا لاذلا حتفب تابانذلاو ينيعلا يفو . هنيعب عضوم هنإ لاقو لصفملا

 نع يأ نيشلا رسكب ًالامشو هنيعب عضوم مسا فورحلا رخآ يأ قوف نم ةانثم ءات ىرخألا فلألا دعبو

 ةريبك ةرخص يأ ةبضه مسا لاعوأ مأو ابيرق يأ ةدحوملا ءابلاو ةثلثملا ءاثلاو فاكلا حتفب ابثكو هلامش

 لعف يلخ بارعإلا . ليميو روجي يأ بكنيو ىورألا ركذ وهو لعو عمج لصألا يف يهو اهنيعب

 هلعافو ريص ىنعم نمضتملا كرت ىنعمب اهنأل نيلوعفم بصنت ىرخألا ةياورلا ىلع ىحن هلثمو ضام
 ًابيرق الامش يا الامشل تعن ًآبثك ناث لوعفم الامش لوألا اهلوعفم تابانذلا وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم

 « تابانذلاك يأ اهك ةلمج هربخو أدتبم هنأ ىلع عفرلاب امإو تابانذلا ىلع افطع بصنلاب امإ لاعوأ مأو

 يف لصتم ريمض ءاهلاو رج فرح فاكلا رورجمو راج اهك ليطهو ينيمامدلاو ينيعلا نيهجولا ركذ دقو
 عبتي فوطعملاو راجلا ةداعإ ريغ نم اهك نم ءاهلا ىلع فوطعم برقأ فطع فرح. وأ فاكلاب رج لحم

 فرصتي آل مسا هلآل ةرسكلا نع ةباين ةحتتفلا هرج ةمالعو هرج يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا

 تاذ قالطإلل هفلأو « لعفلا نزوو ةفصلا يهو مست للع نم ناتيعرف ناتلع فرصلا نم هل عناملاو

 نإ هرحخآ حتف هبصن ةمالعو ءانثتسا مسا ريغ هيلإ فاضم نيميلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ناكم فرظ

 . قالطإلل هفلأو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف بكني بصنو يردصم فرح
 هنم ةبيرق هلامش ةيحان تابانذلا عضوم لعج هودع يف ىضم امل يشحولا رامحلا اذه نأ ىنعملاو

 امرادقم هلامشو هنيمي نع امهف اهنم برقلا يف تابانذلا لثم يأ اهك هنيمي ةيحان لاعوأ مأ ةبضه لعجو

 ودعلا يف اهيلإ لام نإ تابانذلا ريصتف هودع يف زوجي يأ بكني نأ الإ دحاو هقيرط نيبو امهنم لك نيب
 اهك هلوق يف دهاشلاو ء تابانذلا نم هيلإ برقأ تراص لاعوأ مأ ىلإ ودعلاب لام نإو لاعوأ مأ نم برقأ

 فرح ىتح هبارعإو[«رجفلا علطم ىتح» :وحن] ىتح- لاثم [و] ليلق وهو رمضملا فاكلا ترج ثيح

 رجفلا علطم ىلإ يأ هيلإ فاضم رجفلاو هرخأ راد هرج ةيالعو aa جاو اخ

 ىتح هب لوعفم ةكمسلا لعافو لعف تلكأ هبارعإو [اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ] برعلا يأ [مهلوقو |
 نال هب ىتأ امنإ [رجلاب] اهسأر ىلإ يأ ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو ىتحب رورجم سر رو ةياغ فرح

 يهكافلا لاق . فاطعلا باب يف يتأيس امك اضيأ هبصنو هعفر زوجي روكذملا لاثملا يف ىتح دعب ام

 اهلبق اميف لحاد ريغ آمسا اهدعب ام ناك اذإ كلذو آبجاو نوكي ةرات اهب رجلا نأ ىلإ ةراشالل نيلاثمب ىتأو

 فطعلا منتما امنإو لاثملاك هلوخد رذعتي ملو اهلبق امم آءزج ناك اذإ كلذو آزئاج نوكي ةراتو . ةبالاك

 ليللا نم اضعب سيل ةيألا يف رجفلاو ها يتأيس امك لك ىلع اضعب فطعت امنإ اهنأل ةئالا يف يجن

 فالخب مسقلا لعف نيبو اهنيب عمجي الو رهاظ امهبارعإو [(نُمحرلاو هّللاو» : وحن واولا لاثم [ و١

 عى



 ةبعكلا برتو هللث :وحن ءاتلا وهو ملكتملا ءايل وأ ةبعكلل ًافاضم برو هاب صتخي ام اهنمو
 موي ذنم هتيأر ام :وحن لمو ذنم :وهو نامزلاب صتخي ام ابنمو . كتايحنو نمحر لات ردنو يبرتو

 0 كح كل و دا د الا ا ا

 ةرابعو بلاغلا وهو ةلالجلا ظفلب يأ [هّللاب صتخي ام اهنمو] ا ا يه ليق اذلو

 بر ظفل نوك لاح ءارلا حتفب [بر] ظفل [و] ها ةصاخ هّللات يف وارلا: نع ةلديم مالا مث لصفملا

 ةانثملا [ءاتلا وهو] يرشخمزلا هلاق امك ذاش وهو ‹ شفخألا هاكح [ملكتملا ءايل وأ ةبعكلل افاضم]

 نأ اولا باوجك اهباوج يف ط رتشيو « ًاضيأ لعفلا نيبو اهنيب عمجي الو « مسقلا ءات يأ : ةيقوفلا

 ماق له هللاو : وأ « هللات : وحن « زوجي الف ماهفتسا هيف نوكي الف ّنموقتل هّللات : وحن « ًايربخ نوكي

 دحأ كءاج له هللاب : وحن « ًايماهفتسا نوكي ةراتو « ايربخ نوكي ةرات اهباوج ناف ءابلا فالخسب « ديز

 رورجم هب مسقم ةلالجلا ظفلو جو مسق فرح ءاتلا هبارعإو . «فسوي ركذت ؤتفت [# نات :وحمن]

 نم فرصتم هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ؤتفت « ًابّذأت ءاهلا رسك هرج ةمالعو « ءاتلاب
 ةلمجو « تنأ هريدقت ًابوجو اهيف رتتسم اهمساو « ربخلا بصنتو مسالا عفرت ناك تاوخأ نم ءىتف

 مسق فرح ءاتلا , رورجمو راج برت هبارعإو [ةبعكلا برتو] اهربخ بصن لحم يف فسوي ركذت

 ةبعكلاو « فاضموهو « بدأت ءابلا رسك هرج ةمالعو رورجم وهو < ءاتلاب رورجم هب مسقم برو « رجو

 وهو هب مسقم ءايلاب يبرو « رجو مسق فرح ءاتلا « رورجمو راج « يبرت هبارعإو [يبرتو] هيلإ فاضم

 ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو « رورجم

 [ردنو] ةفاضإإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءايلاو « فاضم وهو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل

 نمحرلاو « مسق فرح ءاتلا هبارعإو [نُمحرلات] برعلا ضعب نع هيوبيس ىكح امك كلذ ريغل اهضفخ

 رسك هرج ةمالعو ءاتلاب رورجم ةايح « رجو مسق فرح ءاتلا هبارعإو [كتايحتو] ءاتلاب رورجم هب مسقم

 ريغ نيعملا [نامزلاب صتخي ام اهنمو] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو « فاضم وهو هرخآ

 [ةعمجلا موي ذنم هتبأر ام : وحن] مّدقت امك [ذمو ذئم] طقف نافرح [وهو] هريغ رجي الف لبقتسملا

 رسک هرج ةمالعو « ذنمب رورجم موي « رج فرح ذنم « لوعفمو لعافو لعف هتيأر « ةيفان ام هبارعإو

 رج فرح ذم رورجمو راج نيموي ذم هبارعإو [نيموي ذم وأ] هيلإ فاضم ةعمجلاو « فاضم وهو هرخآ

 وهو ًابلاغ تاركتلاب صتخي ام اهنمو] ىنثم هنأل ة ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو ذمب رورجم نيموي

 ةفرعملا نود اهدعب ةركنلا عوقو بجوف سنجلا نم عون ليلقتل اهعضو نأل كلذو « ءارلا مضب [بر

 : وحن] ةعئاض ةدايز فيرعتلا عقول ةفرعملا تفرع ولف « فيرعت نودبو اهب سنجلا ىنعم لوصحل

العو برب رورجم لجر رجو ليلقت فرح بر هبارعإو [رادلا يف لجر بر
 رادلا يف هرخآ رسک هرج ةم

 ىلإ روكذملا لاثملاب فنصملا راشاو « لجرل تعن رج لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو رورجمو راج
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 وحن ىنعملل قباطم هدعب زييمتب ريسفتلاو ريكذتلاو دارفإلل مزالم بئاغ ريمض ىلع لخدت دقو

 ee ORR واق رقم سلا محتل ع واسم ARSE ,ةينف هبر : هلوق

 ةعوضوم اهنأل رجلا فورح نيب نم مالكلا ردص اهل نأ لوألا : هريغ اهب حرص تري للم ماكحأ
 ارهاظ آمسا ناك اذإ فصوي اهرورجم نأ يناثلاو . ريثك يناثلا يف اهلامعتساو ريثكتلا وأ ليلقتلا ءاشنإل

 يسرافلا يلع وبأ يناثلا ىلإو ةعامج لوألا ىلإ بهذ بجاو وأ بلاغ هفصو له اوفلتخا مث « لاثملاك

 نوكت نا اهمزلي ةرهاظلا ةركنلاو مهضعب ةرابعو بجاحلا نبا هراتخاو « امهعبت نمو جارسلا نباو

 لجر بر : وحن ةيمسا وأ ينءاج لجر بر : وحن ةيلعف ةلمج وأ داوج لجر بر : وحن درفمب ةفوصوم

 . ها عون اهب ريصيف ًالوأ ر روكذملا سنجلا صصخت ةفصلا نال عونلاب ةدافإلا لصحتل كلذو ميرك هوبأ

 ام ىلع أدتبم بر نأل كلذ بجي هنأ ىلوألاو ةفوصوم اهنوك بوجو يف فالخللا ركذ دعب يضرلا لاقو

 بر نأ نم هلاق امو ها كلذ لوقي لجر لقأ يف امك ةلمجلا ىنعم ةرورجم ةفص ةدافإل هل ربخ ال انرتخا

 وهو يضرلاو شفخألاو نييفوكلا نع رودصلا ءافش يف هاكح دقو « مسا هنأب لوقلا ىلع ينبم أدتبم
 ءيشب قلعتت ال دئاز فرح يه لب لعفلل ةيدعم تسيل اهنأ حصألا نكل رج فرح اهنأ حصألاو فيعض

 حلاص لجر بر : وحن يفو ءادتبالا ىلع عفر يدنع حلاص لجر بر : وحن يف اهرورجم لحمف

 امك لاغتشالا باب نم هنال بصن وأ عفر هتيقل حلاص لجر بر : وحن يفو ةيلوعفملا ىلع بصن تيقل

 يدنع اماقأ هوخأو وأ هيخأو ملاع لجر برك آريثك عابتالا يف هلحم ةاعارم زوجيو هتيقل اذه : وحن يف

 ءيجي هنأو اهنع هرخأت بجي هب قلعتت يذلا لعفلا نأ ثلاثلاو . قيقل ها خاورا حو لا اجر ترو

 امأو « مالكلا ردص هلف ءاشنإلا هعضو ام لكو ليلقتلا ءاشنإل اهنأل ةراث بجو امنإو رثكألا يف افوذحم

 ثيح نم ةركنلا مكح يف [بئاغ ريمض ىلع] بر يأ [لخدت دقو] هنودب مولعم ىنعملا نالف هفذح

 بجاحلا نبا لاق . ةرمضم ةركن مهضعب هامس اذلو نيعم رهاظ ىلإ دصق ريغ نم هب أموي لوهجم هنأ
 لجر نم له لئاق لوقي نأ ريدقتب وهف الجر هبر تلق اذإف هل رسفملا ىلإ دشري ام مّدقتي نأ دب الو

 نييرصبلا دنع [مزالم] رّدقملا كلذ هيلإ دشرأو اميرك ًالجر اجرب دارملاف الجر هبر لاقيف ؟ ميرك
 هريكذتو هدارفإ مزتلا امنإو آثنؤم زييمتلا ناك نإو [ريكذتلاو] اعومجم وأ ىنثم زييمتلا ناك نإو [دارفإللا]

 لصتم هنع رخأتم بوصنم | هدعب زييمتب ريسفتلاو | الجر معن يف ريمضلاك نهذلا يف رّدقم ىلإ هعوجرل
 وحن] ثينأت وأ ريكذت عمج وأ ةينثت وأ دارفإ نم ملكتملل هنم دارملا [ىنعملل] قفاوم يأ | قباطم ] هب

 : هلوق

 راجا ايقاد ةا: تروس ٠ ” اه لإ .ترعد عف همز

 اوباجأف ًابئاد دحمتلا ثروي ام لإ توعد [ةيتف هير سمس

 فايفحلا ىف تلا
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 وه ليقف امهنم بلاغلا يف اوفلتخاو ريثكتلاو ليلقتلل يتأت فرح بر ةغللا . فيفخلا نم وه

 اهنإ نويفوكلا لاقو . روهشملا ىلع ليلقتلل يه مهضعب لاق مث نمو هل ةعوضوم اهنإ ليق لب ليلقتلا

 بهذم هنإ ينيمامدلا لاقو . كلام نبا هححص يذلا وهو ريثكتلل اهلامعتسا بلاغلا ليقو ًامئاد ليلقتلل

 لين دجملاو « ميركلا يخسلا باشلا وهو ىتف عمج ةيتفلاو . حصألا هنإ ءاقنع نبا لاق مث نمو هيوبيس

 يأ ةدحوملا ءابلاب ًابئاد هلوقو سوماقلا يف هلاق ةصاخ ءابآلا مرك وأ ءابآلاب الإ نوكي الو مركلاو فرشلا

 ةيتف ءابلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رجو ليلقت فرح بر رورجمو راج هبر بارعإلا . آمئاد

 لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو رج فرح ىلإ لعافو لعف توعد هرخآ حتف هبصن ةمالعو زييمت

 ةلمجوهب لوعفم دجملا وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ثروي توعدب قلعتم ىلإب رج

 قلعتم هيف لوعفم نامز فرظ ًبئاد رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لحفلا

 لعف اوباجأ توعد ىلع ةفطاع ءافلا ًامئاد آثاريإ يأ فوذحم ردصمل ةفص ًابثاد ينيعلا لاقو . ثرويب

 « كلذ ىلإ اوباجأف ًامئاد آرخفو افرش مهبسكيو مهثروي ام ىلإ مهتوعد ةيتف بر ىنعملاو لعافو

 يذلا ريمضلا نا روهشملا ىلع ءانب ًاعمج زيمملاو ادرفم هيف ريمضلاب ءيج ثيح ةيتف هبر يف دهاشلاو

 ىلإ عجري ريمضلا اذه نأ نييفوكلا دنعو « ملكتملا دصق بسحب زيمملاو آمئاد درفي بر هيلع لحشدي

 ىلع ثنؤيو عمجيو مهدنع یف ةيتف هبر وأ الجر هبر ليقف ميرك لجر نم له لاق ًالئاق َنأك روک ذم

 ررقو نويرصبلا هلاق ام ىلوألاو بجاحلا نبا لاق . الاجر مهبرو نيلجر امهبر : لاقيف هزيمم بسح

 ى ا 3 ج ا ا ا ا

 وأ ءابآلاب الإ نوكي الو مركلاو فرشلا لين دجملا . ميركلا يخسلا باشلا وهو ىتف عمج ةيتفلا : ةغللا

 . ةصاخ ءابآلا

 . كلذ ىلإ اوباجأف [مئاد ارخفو فرش مهبسكيو مهئروي ام ىلإ مهتوعد ةيتف بر : ىنعملا

رج لحم يف لصتم ريمض [ءاهلا] و دئازلاب هيبش رجو ليلقت فرح بر [هبر] : بارعإللا
 [ةيتف] . ءابلاب 

 رورجملاو راجلاو [ىلإ] ب رج لحم يف لوصوم مسا [ام] رج فرح [ىلإ] « لعافو لعف [توعد] « زييمت

 هلعافو < عراضم لعف [ثروي] « برب رورجملا ريمضلا ءاه وه يذلا |دتبملا ربخ ةلمجلاو [توعد] ب قلحتم

 دئاعلاو لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو « هب لوعفم [دجملا] ءوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم

 اثرإ يا - فوذحم ردصمل ةفص [ًبئاد] ينيعلا لاقو . [ثروي] ب قلعتم نامز فرظ [ًابئاد] « رتتسملا ريمضلا

 . [توعد] ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو « لعافو لعف اوباجأ ةفطاع ءافلا [اوباجأف] . آيئاد

 ريمضلا نأ روهشملا ىلع ءانب آعمج زيبمتلاو . آدرفم هيف ريمضلاب ءيج ثيح [ةينف هبر] يف دهاشلا

 ىلإ عجري ريمضلا اذه نأ نييفوكلا دنعو ملكتملا دصق بسحب زييمتلاو « امئاد درفي هيلع بر لخدي يذلا

ؤيو عمجيو مهدنع ىنئيف ةيتف هبر وأ الجر هبر : ليقف ميرك لجر نم له : لاق ًالئاق نأك ردقم روكذم
 ىلع ثن

 . ءاسن نهبرو ًالاجر مهبرو ١ نيلجر امهبر : لاقيف هزيمم بسح

۹ 



 :هلوقك واولا دعب اهلمع ىقبيو بر فذحت دقو

 يلتبيل مومحلا عاونأب يلع هلودس ىخرأ رحبلا جومك لبلو

 فالخب ةرهاظ ةركن اهرورجم ناك اذإ كلذو [بر فذحت دقو] لصفملا ىلع هحرش يف كلذ هجو
 مسالا بصن عئاشلا ناك نإو رجلا وهو [اهلمع] اهفذح دعب ًابوجو [ىقبيو] هعم فذحت الف ريمضلا

 يدارملا لقن نكل هريغو ينغملا يف ماشه نبا هب ربع امك ةفطاعلا [واولا دعب] كلذو ةراج اهفذح دعب

 : رعاشلا لوق وحن يف بر واو نأ هرقأو نييوحنلا ضعب نع ينادلا ىنجلا يف
 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ سينأ اهب سيل ةدلبو
 اهب ًادتبي يتلا واولا يه بر واو يأ اهواوو يصيبخلا يفو ءادتبالا واو اهنأ ىلع لمحت نأ يغبني

 وه اذهو واولا نود ةرمضم برل يأ اهل لمعلاو ينيمامدلا لاق . ها بر ىنعمب مالكلا لْوُأ يف

 تسيلف ةرمضم برب ال واولا سفتب رجلا نأ ىلإ دربملاو نويفوكلا بهذو « فطعلل واولاو حيحصلا
 « ملكتملا سفن يف ءيش ىلع فطعلا ريدقت زاوجب بيجأو . اهب دئاصقلا حاتتفاب اوجتحاو ةفطاع
 : هلوقك] ها مسقلا واو ىلع لخدت امك اهيلع لخدت ال فطعلا واو نأ فطعلل اهنوك حضويو

 [يلتبيل مومهلا عاونأب يلع هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو

 سيعلا الإو ريفاعيلا الإ (سينأ اهب سيل ةادلبو-١

 ءانثتسالا باب يف مالكلا قبس دقو دوعلا نارجب فورعملا ثراحلا نب رماع : هلئاق . زجرلا نم تيبلا

 : ا اهنأ e و [ةدلبو] : هلوق يف داولا نأ ىلع هب ًادهشتسم انه هداعأو

 : . نامل دهاوش نم وهو ةروهشملا هتقلعم نم سيقلا ؤرما : هلئاق . ليوطلا 2
 عمج مومهلا « روتسلا لودسلا « طقف حلملا وأ ريثكلا ءاملا رحبلاو هجوم برطضا رحيلا جو: ةغللا

 , رابتخالا ءالتبالاو 3 نزحلا وهو مه

 روتس يلع ىحرأ هتملظ ةفاثك يفرجببلا جوم هرمأ ةداكنو هتبوعصو هلوهل همالظ هيشي ليل بر : ىنعملا

 ىلع ربصأأ ينربتخيل نازحألا عاونأب ًايحاصمو كلذ ًانورقم تارصبملا كاردإو رصبلا نيب ام لوحت يتلا همالظ

 . اهنم عزجأ مأ , دئادشلا

 لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ًادتبم ليل ء بر واو واولا [ليلو] : بارعإلا

 ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج [جومك] « اهلمع ءاقب عم ةفوذحملا بر اهتضتقا يتلا ةكرحلاب لحملا

 ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [یخرا] « هيلإ فاضم [رحب] و فاضم جومو « ليلل
 = دتبملا ربخ عفر لحم يف هلوعفمو هلعافو ىخرأ ةلمجو هيلإ فاضم [ءاهلا] و هب لوعفم [لودس] « ليللا

° 



 : هلوقك ًاريثك ءافلا دعبو

 عضرمو تفرط دف ىلبح كلثمف

 يف اذك هجوم بارطضا رحبلا جوم ةغللا . ليوطلا نم ةروهشملا هتديصق نم سيقلا ؤرما هلاق
 « نزحلا وهو مه عمج مومهلاو « روتسلا لو.سلاو « طقف حلملا وأ ريثكلا ءاملا رحبلاو « سوماقلا
 رورجمو راج جومك هرخآ رسک هرج ةمالعو برب رورجم ليل برواو واولا بارعإإلا . رابتخالا ءالتبالاو
 لعف ىمشرأ هيلإ فاضم رحبلاو رقتسا وأ رقتسم هريدقت فذحلا بجاوب قلعتي ليلل ةفص رج لحم يف
 راج يلع ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هب لوعفم لودس « وه هريدقت ار هيف ريف هلعافو ضاق

 وأ ر قلعتم هلودس نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج عاونأب ٠ ىخرأب قلعتم رورجمو
 نأب بوصنم عراضم لعق يلتبي ليلعتلا مال ماللا يلتبيل هيلإ فاضم مومهلاو ةبحاصملل هؤابورقتسا
 هبشي ليل بر ننعملاو . رعشلا ةرورضل نكسو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب ازاوج ةرمضم
 ام لوحت يتلا همالظ روتس يلع ىخرأ هتملظ ةفاثك يف رحبلا جوم هرمأ ةداكنو هتبوعصو هلوهل همالظ
 مأ دئادشلا ىلع ربصأأ ينربتخيل نازحألا عاونأب ابحاصمو كلذ آنورقم تارصبملا كاردإو رصبلا نيب
 هب مزج ام ىلع ةصاخخ ةيباوجلا [ءافلا دعبو] واولا دعب بر فذح ثيح ليل يف دهاشلاو . اهتم رجا
 رثكأ وهف واولا دعب امأو يأ [ًاريثك] رثألاب يتأي ام مهضعب دشنأو ميمعتلاب نايح وبأ حرص نكل مهضعب

 ًاريثك واولا دعب اهلمع ءاقب بجيف اهفذح زوجيو روثشلا يف لاقو « امهريغو ينغملاو ليهستلا يف امك
 يأ بر نم ةيلاحلا ىلع ًاليلق لب دعبو : هلوق يف يلق اذكو آريثك باصتناو ًاليلق لبو ءافلا دعبو
 لايلقو آريثك افذح يأ فوذحم ردصمل ةفص نوكت نأ زوجيو ةلق لاح يفو ةرثك لاح يف فذحت
 : هلوفك]

 لوحم مئامت يذ نع اهتيهلأف [عضرسمو تقرط دق ىلبح كلثمف

 ًاضيأ قلعتم رورجمو راج عونأب ء[ [ىخرأب] قلعتم رورجمو راج [يلع] ةفوذحملا برب اظفل رورجملا
 ًازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف [يلتبي] ؛ ةيليلعت ماللا [يلتبيل] ٠ « هيلإ فاضم [مومهلا] « [ىخرأب]
 لعفلا عم ةرمضملا ةيردصملا نأو رعشلا ةرورضل نكسو هرخآ يف ةرهاظ ةحتف هبصن ةمالعو ليلعتلا مال دعب

 . قباسلا [ىخرأ] ب قلعتم رورجملاو راجلاو ليلعتلا مالب رورجم ردصم ليوأت يف
 , فرصتب هاواولا دعب ةفولحملا برب [ليل] رج ثيح [ليلو] : هلوق هيف دهاشلا

 لوحم مئامت يذ نع اهتيهلأف ٠ [عضرسمو تقرط دق ىلبح كلثمف]-۳
 . ةروهشملا هتديصق نم سيقلا ؤرما هلئاق « ليوطلا نم تيبلا

 )١( ص / ۲ ج كلاسلا ةياده : نيدلا يرحم دمحم ١۱١۳-٠١٤ .
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 ممن دمام عه دث ده ة دءاعاقو و اواو ام مدام ده راو اه و مو 6 ومالا اودع ام واماف هاوار م دعي عقم عاواف عراقيون هاهي ا فاقو وافقاراه ها.

 اهتيهلأو اليل اهتيتأ يأ اهتقرط ةغللا . ليوطلا نم ةروهشملا هتديصق نموهو « سيقلا ؤرما هلاق
 وأ نيعلا نم ةياقو يبصلا ىلع قلعت يتلا ةذوعلا يهو ةميمت اهدحاو ليواعتلا مئامتلاو اهتلغش يأ

 نيعلا نوكسو ميملا مضب ليعم ىوريو ةئس يأ لوح هل مت اذإ يبصلا لوحأ نم لوحم هلوقو « رحسلا
 برب رورجم لثم بر ماقم ةمئاق فطع فرح ءافلا بارعإلا . ىلبح همأو عضرملا وهو ءايلا حتفو
 لدب لثم نم لدب ىلبح ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو فاضم وهو هرخآ رسك هرج ةمالعو

 هرسكلا نع دبا فلا هرج ةفالعو رو سوخو و يف هني ليلا عبتي لدبلاو لك
 فرح دق ةروصقملا ثينأتلا فلأ يهو نيتلع ماقم موقت الع فرصلا نم هل عئاملاو فرصني ال مسا هلأل

 لوحأ نم لوحم « ةميمس ةدحاو ذيواعتلا مئامتلاو  اهتلغش يأ اهتيهلأ « اليل اهتيتأ يأ اهتقرط : ةغللا

 همأو عضرملا وهو ءابلا حتفو نيعلا نوكسو ميملا مضب لبعم : ىوريو « ةئس يأ لوح هل مت اذإ يبصلا

 . ىلبح

 صخو مئامتلا هيلع قلعملا اهدلو نع اهتلغشف اليل اهتيتأ دق عضرمو ىلبح كلثم ةأرما بر : عملا

 نهل اناف ءاسنلا نم امهادع نمف يأ نهب ًافغش نهلقاو لاجرلا ىف ذ ءاسنلا دهزأ امهنأل كلذب عضرملاو ىلبحلا

 خلا ةدشو ةرشعلا نسحب هسفنل حدم اذهو لغشأ

 «ًاضوفخم ىوريو ابوصنم ظفللا اذه ىوري [لثم] [بر] نع بان فرح ءاقلا [كلئمف) :.بارعإلا
 رهف هتبصن نإف يتالا [ثقرط | : هلوق وهو هلماع ىلع آمدقم الوعفم نوكي نا زوجي ًاعيمج نيتياورلا ىلعو

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخخا ىلع ةردقم ةحدشفب بوصنم وهف هتضفخ نإو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم

 وأ [كلثم | نم لدب [ىلبح] . هيلإ فاضم ةبطاخملا ريمضو فاضم [لثم] و دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحبب

 رجلا ةياور يف زوجيو | ىلبح | ىلع فوطعم | عضرمو | « هلعافو لعف [تقرط] ء قيقحت فرح [دق] هل تعن
 : ريدقتلاو فوذحم طبارلاو ربخ عفر لحم يف تقرط ةلمجو « ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم لثم نوكي نأ اهدحو

LGلا ايوا 11 هزي رجل  

 [مئامت] و فاصم [يذ] و | ىهلأ | ب نلعتم رورجمو راج [يذ نع هب لوعفمو لعافو لعف [اهتيهلأ] « ةفطاع
 يذل ةفص [لوحم | . عومجلا ىهتنم ةغيسصل فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم

 . مثامت

 مر اعتإ ادهو لانلا دع هلع ىفبأو [بر | وه يذلا رب ملا فرح فذح ثيح | كلثمف | : هلوف هب دهاشلا

 ةلمجلا هريخ أدم هتلعج مأ حج رالا وهو ةلماع ىلع مدقت هب الوعفم لثم تلعجأ ءاوس [ لثم | رج هياور ىلع
 فرس ها . هركذ مدقت امك فعضلا نم هجولا اذه ىف ام عم هدعب ىنلا

 ) )1١س ترالا يهم . سالا ييحم امس ٠۲۲
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 : هلوقك ًاليلق لب دعبو

 ءافلا هرخآ رسك هرج ةمالعو ىلبح ىلع فوطعم عضرم فطع فرح واولاو لعافو لعف تقرط قيقحت
 نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو نعب رورجم يذ رج فرح نع لوعفمو لعافو لعف اهتيهلأ فطع فرح
 زع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم هيلإ فاضم مئامتو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا

 عومجلا ىهتنم ةغيص يهو نيتلع ماقم موقت ةلع فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا

 قلعملا اهدلو نع اهتلغشف اليل اهتيتأ دق عضرمو ىلبح كلثم ةأرما بر ىنعملاو . يذل ةفص لوحم
 يأ مهب ًافغش ٌنهلقأو لاجرلا يف ءاسنلا دهزأ امهنأل كلذب عضرملاو ىلبحلا صخخو « مئامتلا هيلع
 يف دهاشلاو . ةلوحفلا ةدشو ةرشعلا نسحب هسفنل حدم اذهو  لغشأ نهل انأف ءاسنلا نم امهادع نمف

 : هلوقك اليلق لب دعبو] اهلمع يقبو ءافلا دعب تفذح ٹیح بر
 [همهم دعب تعطق همهم لب

 فارطألا ةديعبلا ةزافملا نيءاهب همهملا :ةغللا . حصي ملو جاجعلا نب ةيؤر ىلإ بسن زجر اذهو
 ةمالعو برب رورجم همهم بر ماقم مئاق فطع فرح لب بارعإلا . آرفاسم تزج يا تعطق ىنعمو

 ىنعملاو هرخآ رسک هرج ةمالعو هيلإ فاضم همهمو ناكم فرظ دعب لعافو لعف تعطق هرخخآ رسک هرج
 وهو رجلا وهو اهلمع يقبو لب دعب تفذح ثيح بر يف دهاشلاو . ةزافم دعب اهتعطق ةليوط ةزافم بر

 همهم لعب تعطق همهم لب 4

 . نتاملا دهاوش نموهو حصي ملو جاجعلا نب ةبؤر ىلإ بسن . زجرلا نم تيبلا

 . ًارفاسم تزج يأ تعطق ىنعمو فارطألا ةديعبلا ةزافملا نيءاهب همهملا : ةغللا

 . ةزافم دعب اهتعطق ةليوط ةزاقم بر : ىنعملا

 ةحتفب بوصنم يتآلا [ثعطق]ل هي لوعفم [همهم] بارضإلا ىلع لاد فطع فرح [لب] : بارعإلا
 « اهلمع ءاقب عم ةفوذحملا بر اهيضتقت يتلا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ةرخآ ىلع ةردقم

 رورجم هيلإ فاضم همهمو فاضم وهو عطقب قلعتم نامز فرظ [دعب] ؛ هلعاف ملكتملا ءاثو ضام لعف [تعطق]

 , ةرهاظلا ةرسكلاب

 فرحلا اذه دعب بر فذحو [لب] دعب ةفوذحملا برب [همهم] رج ثيح [همهم] : هلوت هيف دهاشلا

 . ©2فرصتب ها ليلق اهلمع ءاقبإو

 )١( ص / ۲ ج كلاسلا ةياده : نيدلا ىبحم دمحم ١54 / ط 0 ,
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 : هلوقك لقأ : نېغودېو

 هللط يف تفقو راد مسر

 : هلوقك] لب دعب هنم [لقأ] لبو ءافلاو واولا يأ [نهنودب] اهلمع ءاقبإو بر فذح [و] ليلق
 هللج نم ةايحلا يضقأ تدك [هلط يف تفقو راد مسر

 اهراثآ نم ضرألاب اقصال ناك ام رادلا مسر ةغللا . فيفخلا نم ةديصق نم رمعم نب ليمج هلاق
 الا ةا لدي قورو تومأ يأ يضقأو « عفتراو اهراثآ نم صخش ام للطلاو « هوحنو دامرلاك

 هرمأ مظع نم ليقو « هلجأ نم يأ ميجلا حتفب هللج نم هلوقو سمشلا عولطو رجفلا ةالص نيب ام يهو
 فاضم وهو هرخآ رسك هرج ةمالعو ةفوذحم برب رورجم مسر بارعإلا . ميظعلا ليلجلاو هنيع يف
 رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو فاضم وهو رورجمو راج للط يف لعافو لعف تفقو هيلإ فاضم رادو

 هللج نم ةايحلا يضقأ تدك [هللط يف تفقو راد مسر]-6

 ةغل حراشلا هيلع ملكت دقو نتاملا دهاوش نم هردصو رمعم نب ليمج هلئاق . فيفخلا نم تيبلا
 . ىنعمو

 عفتراو اهراثآ نم صخش ام للطلاو هوحنو دامرلاك اهراثآ نم ضرألاب ًاقصال ناك ام رادلا مسر : : ةغللا

 ميجلا حتفب هللج نم « سمشلا عولطو رجفلا ةالص نيب ام يهو ةادغلا ةايحلا لدب ىوريو تومأ يأ يضقأو

 . ميظعلا ليلجلاو هنيع يف هرمأ ميظع نم ليق دقو هلجأ نم يأ

 . ينيع يف هرمأ ميظع نم يأ هلجأ نم تدك هللط يف تفقو راد رثا بر : ىنعملا

 يتلا ةكرحلاب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم [مسر] : بارعإلا

 يف هلعافو] « ضام لعف [تفقو] هيلإ فاضم [راد] و فاضم وهو اهلمع يقبو تفذح يتلا بر اهيضتقت
 ع لعفلا نم تفقو ةلمجو [فقو] ب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم [ءاهلا] و رورجمو راج [هللط]
 ضام لعف [داك] [تدك] فوصوملا ظفلل اعبت اضيأ هل ةفص رج لحم يفوأ [مسر] هتفص عفر لحم يف هلعافو
 [ةايحلا] انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [يضقا] همسا ملكتملا [ءات] و ةبراقملا ىلع لاد

 [ءاهلا] و فاضم [للج] و يضقأب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رورجم للج هللج نم [يضقأل] هي لوعفم
 ربخ عفر لحم يف هربخو همساو داك ةلمجو [داك] ربخ بصن لحم يف هلعافو يضقأ ةلمجو « هيلإ فاضم

 . مسروه يذلا |دتبملا

 ها لب الو « ءاف الو واو اهمدقتي ملو ةفوذحملا برب [مسر] رج ثيح [راد مسر] : هلوق هيف دهاشلا
 , (3)فرصتب

 ١56 ص / * ح كلالا ةباذه ' نيدلا يبحم دمحم (۱)

 قريت



 بصنتو مسإلا عفرت ناك لمع لمعت ةبراقملا لاعفأ نم ضام لعف داك لعافو لعف تدك ةفاضإلاب

 مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف يضقأ اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ربخلا
 ءايلاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو

 بصن لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم ةايحلا انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو
 بر ىنعملاو يضقأب قلعتم ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو رورجمو راج هللج نم داك ربخ
 برب مسر رج ثيح هيف دهاشلاو . ينيع يف هرمأ مظع نم يأ هلجأ نم تدك هللط يف تفقو راد رثأ

 . لب الو ءاف الو واو اهمدقتي ملو ةرمضملا

 كلذك وهو ًاقلطم زئاج ةروكذملا فرحألا ةثالثلا دعي فذحلا نأ هريغك همالك ةيضق : [هيبنن]

 حرش يف ليطه هب مزج يضرلا هاعدا امو ها رعشلاب صاخ اهدعب فذحلا نأ يضرلا ىعدا عمهلا يفو

 ليهستلا يفو ال وأ اهفذح لاح يف رجت له رجلا فورح ةيقب مكح نع فنصملا تكس دقو لصفملا
 كل لاقي ناك هلثم نمضت ام باوج يف ًافوذحم بر ريغب رجيو هلصاح ام ليقع نباو ينيمامدلل هيحرشو

 هنمضت ام ىلع فرطعم يف وأ اهلثم نمضت ام باوج يف ةفوذحم ءابب ريخ لوقتف تحبصأ ريخب وأ
 رجب ةيآلا «راهنلاو ليللا فالتخاو نونقوي موقل تايآ ةباد نم ثبي امو مكقلخ يفو# :وحن لصتم فرحب
 : رعاشلا لوقو « اهايإ هلبق ام نمضتو واولاب هلاصتال ةردقم ىفب فالتخا

 نرسل بش من همت ا هلا اممم كان

 نوزخملاكريغمئهقفنت ام عمجت كادي امم كل 5

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 , كتوم دعب كعفنيس كل نئاك رهف كيديب هعمجتو هبستكت امم هللا ةعاط يف هقفنت يذلا : ىنعملا
 . كريغل وهف كبر ةعاط يف هقافنإب ضرت ملو هنزخت يذلاو

 نوكسلا ىلع ينيم لوصوم مسا [ام] رج فرح نم [امم]  مدقم ربح رورجمو راج [كل] : بارعإلا
 (')ميدقتو يتآلا' عمجت هلوقل لعاف ادب [كاديز] يتآلا قفنت 9 هلوقب قلعتم رورجملاو راجلاو نمب رج لحم يف

 هيلإ فاضم فاكلاو فاضم اديو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألاب عوفرم ةرورضلل زئاج هلعف ىلع لعافلا

 مالك رهاظ وهو روفصع نباو ملعألا هيلع صن امك نييرصبلا دنع زئاج رعشلا ةرورضل هلعف ىلع لعافلا ميدقتو )١(

 : ءابزلا لوقب اكسمت ةرورض الب ولو ًاقلطم زئاج هلعف ىلع هميدقت نييفوكلا دنعو هيوبيس

 ًادبئو اهيشم لامجللام

 ىلع يرضخلا ةيشاح ها . لاحلا ىلع اديئو بصنو هربخ مدعل هيلع آمدقم آديئول العاف هنوك ىلع اهيشم عفرب
 . ۱١ ص / ١ ج . لسع سا
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 : هلوقك الب الصفنم وأ « كريغل مث يأ

 اربجيف ةفار بيبح الو ارجهي نادلج بحملام

 ةبادب ينتثا مهلوق يف هيوبيس زوجو امهدحأ ول ورمعو ديزب ءيج : لاقي نأ وحل ولب لصفنم وأ

 ديزب تررم : لئاق لوقي نأك رجلا فرح نمضت ام دعب زمهلاب نورقم يفو فعض ىلع رجلا رامحولو
 وحن نيتيئازجلا ءافلا وأ نإ وأ رانيد اله لوقتف مهردب تعب لوقي نأك الهب وأ ورمع نب ديزأ : لوقتف
 . حلاطب تررم دقف حلاصب رمأ ال نإ هريدقت نأ ىلع حلاطف حلاص ال نإ لجرب تررم سنوي ىكح ام

 واولا دعب بر رامضإ نم لهسا اهايإ اهلبق ام نمضتل نإ دعب ءابلا رامضإ هيوبيس لعجو كلام نبا لاف
 لوق نم يراخبلا يف ام سنوي هاور ام هبشيو حيبق هنإ لاق دق ناك نإو يأ ها هدنع هدارطإ كلذب ملعف

 فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف عمجتو

 ءاهلاو عراضم لعف | هقفنت ] رخؤم ًأدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا [ام] كادي هعمجت امم يأ

 ةلص لعافلاو لمفلا ةلمجو تل هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض هلعافو 3 لوصوملا ىلع دثاعلا وهو هلوعفم

 كل هلوق نم ريمضلا فاك يلع فوطحم ر ريع او قرح | مث] بارعإلا نم اهل لحم ال لوصوملا

 : نوزخمملا كريخل مث ريداقتلاو رخؤم أدتبم [نو زشملا | مدقم ربح هيلإ فاضم فاكلاو رجلا مال فذحب

 . ةفوذحملا رجلا مالب ريغ رج ٹیح [كريغ] : هلوق هيف دهاشلا

 اريبحيف ةفار اسي بست الو ارحهي نأ دلج بحمل ام ۷

 . هلئاق ردي ملو . زجرلا رحب نم ثيبلا

 . هريحيف ةقفشو ةمحر | ةفأر الو | نارجهلل بحمل ام يأ ةوق ماللا حتفب [دلج] : ةغللا

 . هريحتف ةشششو مح ر هل سیلو لصولا مدعو نارجهلا ربص ىلع ةوق بحمل سيل : : ىنعملاو

 (نأإ 9 هوم اه هسا | دلج | م.قم اه رب رورجمو راج [بحمل ] سيل لمع لمعت ةيفان[امإ : بارعإللا

 امو نأو قالطإالل فلالاو ؛ وه هريتقب ًاراوج هيف رتتسم هلعافو ء نأب بوستنم عراضم لعف | رجهي | ةيردصم

 [الإ و ةفلماع واولا | بيبح الوز نارج هال ةوف بحمل ام يأ ةردقملا ماللاب رورجم رداصم لی وأن يف هيلع تلخد

 نأف يأ ةردقم نأب بوصنم | اريجيف | رح ؤم ادتبم | ةفارو | مدقم ربح وهو بحمل هلوف ىلع فولدعم | بيبح | هيفان

 5 فالطالل فلالاو 4 ةربجيف أ فوذحم لوعسملا ربجي

 ةدايزب ها [ال | وهو للصم. فرست بحمل ىلع اقطع هنوخل رج ثيح | بيبح الو] : هلوك هبف دهاشلا
Up û 

 فرو
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ENS,هج جم م مون جن اممم ف لامية منين مث هي مرر و وماء ع وو فت هو  

 ىلع ساقيو « سداس وأ سماخف ةعبرأ نإو ثلاثب بهذيلف نينثا ماعط هدنع نم :  لب يبنلا

 : لب هلوقل هزاوج حيحصلاو كلام نبا لاق . تررم نمب وحن باوج يف ءارفلل آفالخ اهعيمج

 فيك لاق نمل ريخ برعلا لوقلو « يدهأ امهيأ ىلإ تلاق نمل اباوج رجلاب «باب كنم امهبرقأ »
 ناك ًاليلد رجلا فرح ىنعم اولعج اذإف لاح يأ فيك ىنعم نال اهلمع ىقبأو ءابلا تفلحف تحبصأ

 نايحوبأ لاق . كلام نبا دنع اهيلع ساقي نأ زوجي ةمدقتملا عضاوملا ةينامثلا هذهف ها ىلوأ هظفل

 هلمع ءاقبإو رجلا فرح فذح زوجي ال هنأ ىلع اوصن انباحصأ نأل اهيلع سايقلا يف تبثي ال نأ يغبنيو

 هللا كافاع ريخ برعلا لوق اولعجو فالخ ىلع مك باب يفو مسقلا باب يف كلذو هنم ضوع اذإ الإ

 : قدزرفلا لوقك ًافوذحم ركذ ام ريغب رجي دقو هيلع ساقي ال يذلا ذاشلا نم

 عسباصألا فكألاب بيلك تراشأ ةليبق رش سانلا يأ ليق اذإ

 نمب ةيماهفتسالا مك زييمت رج نم مك باب يف ركذ ام ىلع الإ هنم ساقي الو بيلك ىلإ يأ

 عباصألا فكألاب بيلك تراشأ 2 ةليبق رش سانلا يأ ليق اذإ 4

 . ًاريرج اهيف وجهي قدزرفلل ةديصق نم . ليوطلا نم تيبلا

 [فكألاب] هلوق يف ءابلاو ريرج ةليبق وبأ ريغصتلا ةنزب [بيلك) برعلا لئابق ةدحاو [ةليبق] : ةغللا

 نأ دارأ هنأكو ٠ بلقلا ىلع مالكلاو اهلصأ ىلع ءابلاو فكالا عم عباصالا تراشأ يأ [عم] ىنعمب ةبحاصملل

 بلقف عباصألاب فكألا ت راشأ : لوقي

 رش نع لئاس لأس ول هنإف هيلإ هيبنتلا ا ا م نأ : ىنعملا
 . بيلك ىلإ ةراشإلا ىلإ سانلا ردابل دوجولا يف ةليبق

 ماهفتسا مسا [يأ] لوهجملل ينبم صام لعف [ليق] نامزلا نم لبقتسملل فرظ [اذإ] : بارعإلا

 وهو « لامعتسالا ةرثكل ًانيفحت هتزمه تفذح ليضفت لعفأ [رش] و هيلإ فاضم [سانلا] و فاضم يأو 3 ًادتبم

 لعف ةراشإ تراشأ : لبق لعاف بئان هربحخو أدتبملا نم ةلمجلاو هيلإ فاضم [ةليبق] و فاضم رشو أ أدتبملا ربح

 تراشأب قلعتم رورجملاو راجلاو بيلك ىلإ ريدقتلاو فوذحم فرحب رورجم [بيلك] ثينأتلل ءاتلاو ضام

 . تراشأ لعاف عباصألا هيلع مدقت عباصألا نم لاح فوذحمب قلعتم رورجمو راج [فكألاب]

 . بارعإلا يف امك فوذحم رج فرحي [بيلك | « هلوق رج ثيح [بيلك تراشأ | : هلوق هيف دهاشلا

 . فرصتب ها ذاش قبس ام ريغ  فوذحملا فرحلاب رجلاو

. ١4 
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 ناك باب يفو « مهرد نم مكب يأ كدبع تيرتشا مهرد مكب : وحن رج فرح اهيلع لخد اذإ ةرمضم

 : ريهز لوقك
 ايئاج ناك اذإ اشيش قباس الو ىضمام كردم تسل ينأ يل ادب

 لوقك نأب ةهبشملا ال باب يفو ساقني ال وهو مهوتلا فطع نم اذهو ءابلاب قباسب الو يأ
 : رعاشلا

 تيبت ةلصحم ىلع لدي ريخ هللا هازج لجر الأ

 ايئاج ناك اذإ اشيش قباس الو ٠ ضام كردم تسل ينأ يل ادب 8

 ها . بابلا اذه يف تيب لوأ ركذ دعب هيلع مالكلا قبس دق
 تيبت ةلصحم ىلع لدي ًاريخ هللا هازج لجر الأ

 . رفاولا نم تيبلا

 دهاوش حرش يف يرشخمزلا لاقو . ةعتمب ةأرما جوزتي نأ دارأ بارعألا نم لجرل وه : يرهزألا لاق

 : اهلوأ يدارملا ساعنق نب ورمعل هنإ ("”باتكلا تايبأ

 تيتأ ام كلهأ بح الل تيب ءايعلاب تيبايالأ

 1 : هدعبو

 يكئتيضر نإ ةوانألا اهيطعأو ينيب ميقتو يتمل لجرت

 كيكر ىنعم وهو سوماقلا يف اذك ندعملا بارتلا نم بهذلا لصحت يتلا ةأرملا [ةلصحملا] : ةغللا

 ةعتم اهجوزتي ةأرما بلطي ناك لئاقلا نإف 5 هرج اتش يآ لوعفملل ءانبلا ىلع داصلا حتفب يرهزألا هاورو

 ىلع هنيعت ةأرما دارأ هتجرختسا اذإ نوب ء ءيشلا تنب : لوقت برعلا لاقو ةثلثملا ءاتلاب تيبت مهضعب هاور [تيبت]

 لاق جاع يآ : اتي يل لصحي يأ هلوأ مضب تيبت مهضعب لاقو ۔ . دساف مالك وهو بهذلا جارحتسا

 هللا نسحأ اجر الأ < ىنعملا راصف ةياورلا هذه ىلعو نيمضتلا هب عفدنيو نسحا يدنع اذهو : يطويسلا

 . يعرش حاكنب ةأرما ليصحت ىلع يندعاسيو يندشريو ينلدي هرجأ

 [لجر] قفرو نيلب هبلط وهو ضرعلل وأ . ةدشو فنعب ءيشلا بلطوهو .ضيضحتلل [الآ] : بارعإلا

 لوعفم [ًاريخ] و هلعاف [ةلالجلا ظفل] و لوا لوعفم ءاهلاو ضام لعف [ىزج] [هازج] . ةرمضم نم. رورجم

 لديب قلعتم رورجمو راج [ةلصحم ىلع] لجرلا ىلإ دوعي آزاوج هيف رتتسم هلعافو . عراضم لعف [لدي] ناث

 . [يتمل لجرت] هدعب تيبلا يف هلوق ربخلاو ةلصحم ىلإ دوعي ريمض اهمساو ةصقانلا تاب نم [تيبتو]

 . 3484 ص (۱)

 . هیوبیس باتک يا (۲)
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 باب يف ركذي امو سيقم ال عومسم كلذ نأ باوصلاو  لجر نم الأ يأ ةردقم نمب رجلاب

 َنلعفأل هّللاو ديري ةلالجلا رجب ٌنلعفأل هللا هيوبيس ىكح ضوع نودب ةلالجلا ظفل رج نم مسقلا

 يمسق نوک زوجيو يمسق ريدقت حصي ذإ فيعض هل ربخ ال هنأ ةهج نم هل مهضعب عنمو زئاج عفرلاو
 هللا فلحأ هريدقت يسرافلا لاق . فوذحم لعفل لوعفم هنأ ىلع زئاج بصنلاو ربخلا ةلالجلاو أدتبم

 هماقم هيلإ فاضملا ميقأو فاضملا فذح مث هللا نيمي يسفن مزلأ ةعامجو يجاجزلا دنعو هّللاب يأ

 . ها

 : رعاشلا لوقك فرظب هرورجمو رجلا فرح نيب ةرورضلا يف لصفي دق :[ةدئاف]
 نازحألا رسبخبم ورمع نإ ورمع موسيلا يف ذ ريخ ال ًارمع نإ

 : هلوقك رورجمو راج وأ
 راسي اذ لاخي ميدعو ميدعك رسوم سانلا یف بر

 لجر نم الأ يأ حراشلا دهاش لحم وهو ةردقم [نمب] ًارورجم يور ثيح [لجر الأ] : هلوق هيف دهاشلا
 الأ يأ ينعملا هيلع لد ردقم لعف ىلعف بصنلا امأف : ًاضيأ اعوفرم يورو لصفملا يف امك ًابوصنم يورو

 عفرلا امأو ةرورضلل ال مسا نونو»ينمتلل سنوي لاقو هيبنتلل لوقلا اذه ىلع [الأ] و آری هازج الجر هللا ىزج
 الك ىلعو < ماهفتسالاب صصخت أدتبم وأ لجر لدي الأ يأ ٠ لدي هرسفي فوذحم لعفب لعاف هنأ ىلعف

 . ('”فرصتب ها . حراشلل هيف دهاش ال نيتياورلا

 نازحألا ربخم ًاريمع نإ  ورمعمويلا يف ريخ الا رمع نإ 1

 . ةديبع وبأ هلئاق تيبلا

 اهعم ينبم اهمسا [ريخ] سنجلل ةيفان ال ربخ [ال] اهمسا [ًارمع] بصنو ديكوت فرح [نإ] : بارعإلا
 ةرسك هرج ةمالعو [يفب] رورجم [ورمع] مويلا وهو فرظلاب هرورجم نيبو « هنيب لصف رج فرح يف حتفلا ىلع

 و رردلا يف اذك [رثكم] ىوريو نأ ربخ [ربخم] اهمسا [ًارمع] بصنو « ديكوت فرح [نإ] هرخآ يف ةرهاظ
 . ملعأ هّللاو . رهظ ام اذه . هيلإ فاضم [ ثازحألا) و فانشم [ربختم)

 . ةرورضلل فرظلاب هرورجمو رجلا فرح نيب لصف ثيح ورمع مويلا يف : هلوق هيف دهاشلا

 راسي اذ لاخي ميدعو | ميدعك رسوم سائلا يف بر ل7

 . هلئاق فرعي مل تيبلا

 = ةمالعو عوفرم ادتبم [رسوم] رورجمو راج [سانلا يف] ةدئازلاب هيبش رجو ليلفت فرح [برز] : بارعإلا

 )١( ص لصفملا ثاينأ حرش يف لضعملا ۷١- / ۷٦ط 7 .
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 15ظه* 8 رجلا لمع نع نهفكت الف ءابلاو نعو نم دعب ًاريثك ام دازتو

 : وحنو مهرد هّللاوب تيرتشا : وحن رورجملاو رجلا فرحي نيب لاب لقنلا رثلا يفوت
 نم دعب آریثک ام دازتو] ديز هّللاو مالغ اذه : وحن هيلإ فاضملاو فاضملاو تيقل ملاع لجر هّللاو بر

 لمع نأ ليلدب بارعإلا نم اهل لحم ال ةدئاز ذئنيح ام نوكتو [رجلا لمع نع ٌنهفكت الف ءابلاو نعو

 لثمو اهنم لدب اهدعب امو ةركن كلذ لثم يف اهنإ ليقو « ليطه لاق . اهدعب ام ىلإ اهاطخت رجلا فرح
 : ىشعألا لوقك ةليلق اهدعب ام ةدايز نأ الإ ماللا ةروكذملا ةثالثلا

 اردق ءيش لك امل نإف هبابرأ ريخ كلم ىلإ

 راج [ميدعك | دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عئم هرخآ ىلع ةردقم ةمض هعفر

 بئانو . ةغيضلا ريغم عراضم لعف [لاخي] رسوم ىلع فوطعم [ميدعو] رسوم وه يذلا أدتبملا ربح رورجمو

 نم هنال فلألاب بوصنم ناث لوعفم [اذ] [لاخيل] لوألا لوعفملا وهو « وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم لعافلا

 ملعأ هللاو رهل ام اذه هيلإ فاضم [راسي] و فاضم [اذ] و ةتسلا ءامسألا

 . ًارارطضا رورجملاو راجلاب اهرو رجم نم | بر] لصف ثيح رسوم سانلا يف بر : هلوق هيف دهاشلا

 اردق ءيش لك امل نإف  هبابرأ ريخ كلم ىلإ

 : اذكه هناوید يف ةتبثم يه امك هزجع ةياورو : بركي دعم سيق اهب حدمي ةديصق نم ىشعألل تيبلا

 ًارارق ءيش لك امل نإف

 : ةديصقلا علطمو

 ارازت نا ىوه ىّذ ىلع تطشو ًاراكتبا ىليل لأ نم تعمزاا

 هب دهشتسملا تيبلا لبقو
 ارا كليلا نم ناوا كاذو ىكزلاو ىقتلا ناوا كاذف

 , )ھا

 |بابرأ] ٠ هلاإ فاضم | بابرأ] و فاضم [ ريخ و تمن [ ريخ] رورجمو راج [كلم ىلإ] : بارعإلا
 رج فرح ماللا [امل] ربدلا عقرتو مسالا بصنت بسنو ديكوت فرح [نإ] | نإف | هيلإ فاضم [ءاهلا ] و فاضم

 . [نإ| مسإ |ارارقإ [ثإ | رح ةلمصلاو . هيلإ فاضم [ءيش]و فاضع | لک | و ماللاب رورجم [ لک ] ةدئاز [ام]

 ةدئازلا ام, لث وه ىءذلا اهرورجم ىع هراجلا ماللا لصف ثيح «ىش لك امل نإف : هلوق هيف دهاشلا

 . ملعأ هللاو رهظ ام اذه لبلع كلدو

 هلا .تنالا نا نا يح لمحم انف رو الا ىاعنو 9 رش عم ملا ىشعألا ناو )١(
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 نأ بلاغلاو .برو فاكلا دعب دازتو 4 مهضقن امف ,#ليلق امع» 4 مهتآثيطخ امم» : وحن

 ل لا لمجلا ىلع ذئةيح نالخديف لمعلا نعامهفكت

 امو رج فرح نم هبارعإو نم دعب ام ةدايزل لاثم اذه[ مهتآئيطخ امم : وحن] ءيش لكل نإف ديري

 امع9ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهل و هرخآ رسك هرج ةمالعو نمب رورجم تائيطخ ةدئاز

 هرخآ رسک هرج ةمالعو نعب رورجم ليلق ةدئاز امو رج فرح نع هبارعإو «نع دعب ام ةدايزل لاثم «ليلق
 رورجم ضقن ةدئاز ام رج فرح ءابلا فطع فرح ءافلا هبارعإو ءابلا دعب ام ةدايز لاثم #مهضقن امبف»

 هذه نم ءيش ىلخد نإف درفملا ىلع اهلوخدل ةروكذملا ةلثمألاو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو ءابلاب

 يف هلاق اهتلص ةلمجلاو يفرح لوصوم اهنأب ام تلّوأ ةيمسإ ةلمج وأ لعف ىلع امب ةنرتقملا فرحألا
 رجلا لمع يأ [لمعلا نع امهفكت نأ] ريثكلا يأ [بلاغلاو برو فاكلا دعب] ام يأ [دازتو] حيرصتلا
 يف امك ليلقتلا ىنعم ةفوفكملا فاكلا يف ثدحي دقو ةدحاو ةملك ةلزنمب ام عم ناريصي امهنأل

 ىلع لخدت نا ةفوفكملا بر ىلع بلاغلاو ةيلعفلاو ةيمسإلا [لمجلا ىلع ذئنيح نالخديف] ليهستلا

 لوهجم لبقتسملاو هّدح فرع اميف نانوكي امنإ ليلقتلاو ريثكتلا نأل يتآلا تيبلاك ظفللا يف ضام لعف

 امك يضاملا ةلزنم لزن عوقولا ققحم ناك امل هنأل «اورفك نيذلا دوي امبر# : وحن ىنعملا يف ضام

 : رعاشلا لوقك ةيمسإلا ةلمجلا ىلع اهلوحد ردنو « مّدقت
 راهملا ّنهنيب جيجانعو  مهيف ليؤملا لماجلا امبر

 راهملا نهنيب جيجانعو  مهيف لبؤملا لماجلا امبر 4

 . يدايألا دواد وبأ هلئاق . فيفخلا نم تيبلا

 [لبؤملا] اهيعار عم لبالا نم عيطقلا ليقو هظفل نم هل ةدحاو ال لبالل عمج مسا [ لماجلا] : ةغللا

 ميملا رسكب [راهملا] و قانعالا ةليوطلا ليخلا يهو روفصع ةئزب [جوجنع | عمج [جيجانعو | ةينقلل دعملا

 . ةرهم ىثنألاو سرفلا دلو وهو اهمسضب رهم عمج

 ًادتبم [لماجلا] لمعلا نع بر فكي دئاز فرح [ام]و دئازلاب هيبش رجو ليلقت فرح [امير] : بارعإلا

 ادتبملا ربخ رورجمو راج [مهيف] ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم لماجلل تعن | لبؤملا | ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم
 [نيب] [نهنيب ] ةرهاظلا ةمضلا هعفر همالعو عوفرم لماجلا ىلع فولطعم | جيجانع | هفطاع واولا | جيجانعو |

 [راهملا] هيلإ فاضم جيجانع ىلإ دئاعلا بئاغلا ريمضو < فاضم وهو مدقم رخ فودحمب یلعنم ناكم فرظ

 . |جيجانع] ل ةفص عفر لحم يف هربخو أدتبملا ةلمجو . ةرهاظلا همضلاب عوفرم رحؤم أدتبم

 = لمعلا نع اهتمكف بر ىلع ةفوفكملا ةدئازلا [ام| تلخد ثيح [ مهيف لماجلا امب ر | .هلوق هب دهاشلا



 :هلوقك

 هبراضم هنخت مل ورمع فيس مك دهشم موي ينزجمي مل دجام خأ

 :هلوقك] وا

 [هبراضم هنخت مل ورمع فيس امك دهشم موي ينزخي مل دجام خا

 فرشلا وهو « دجملا نم دجاملا :ةغللا ءليوطلا نم وهو كلام هاحأ يثري يرح نب لشهن هلاق

 اهب كلام هوخأ لتق امل نيفص موي هب دارأ دهشم مويو ناوهلاو لذلا وهو يزخلا نم ينزخي ملو مركلاو

 عمج هبراضمو يميم ردصم دهشملاو « ةماصمصل' وه هفيسو بركيدعم نب ورمع ورمعب دارأو

 : )ھا  ةيوبيس

 هبراضم هنخت مل ورمع فيسامك 0 دهشم موي ينزسخي مل دجام أ -°

 . نتاملا دهاوش نم وهو اكلام هاخأ يثري يرح نب لشهن : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا
 دارأ دهشم موي « ناوهلاو لذلا وهو يزخلا نم ينزخي مل مركلاو فرشلا وهو دجملا نم دجاملا : ةغللا

 ردصم دهشملاو ةماصمصلا وه هفيسو بركيدعم نب ورمع ورمعب دارأو اهب كلام هوخأ لتق امل نيفص موي هب

 هقرافم تباش دح ىلع هعمجو هفرط نم برش : وحن فيسلا برضمو ءارلا رسكب برضم عمج هبراضمو يميم

 فيسلا ةنايخو دحاولا عقوم عمجلا نوعقويف لكلا مساب ء رجلا هيشت نوردقي برعلاو دحاو قرفم نابن مال امنإو

 . ورمع فيس امك نيفص موي ينلذأ الو ينناهأ ام لصألا ميرك يخأ : ىنعملا برضلا دنع ةوبنلا

 [زخي] مزجو يفن فرح [مل] هل ةفص [دجام] ةفصلاب صصخت امنإو ةركن وهو ًادتبم [خأ] : بارعإلا
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو « هب لوعفم ءايلاو « ةياقولل نونلاو ءايلا وهو ةلعلا فرح فذحب موزجم عراضم لعف
 [دجام] و خأ وه يأ فوذحم ًأدتبم ربخ [خأ] نوكي نأ زوجيو « أدتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو وه هريدقت

 [فيس امك] هيلإ فاضم دهشمو [ينزخي] ب قلعتم نامز فرظ [موي] نا تعن [ينزخي مل] ةلمجو هل تعن
 فرح [مل] [هبراضم هنخت مل] هيلإ فاضم [ورمع]و أدتبم [فيس] ةدئاز ةفاك [ام] و رجو هيبشت فرح فاكلا

 [هبراضم هنخت مل] ةلمجو هيلإ فاضم [ءاهلا] لعاف [هب راضم] هب لوعفم [ءاهلاو] ملب موزجم [نخت] مزجو يعن
 . أدتبم ربخ عفر لحم يف

 . فرصتب ه ا رجلا لمع نع فاكلا [ام] تفك ثيح [و رمع فيسامك] : هلوق هيف دهاشلا

 )١( ص / ۲ ج كلاسلا ةياده :نيدلا ييحم دمحم ١5١
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 :هلوقو
 تالش يبوث نعفرت ملع يف تيفوأ امر

 ناسنإلل امنإو هقرافم تباش دح ىلع هعمجو هفرط نم ربش : وحن فيسلا برضمو ءارلا رسكب برضم
 ةنايخو « دحاولا عقوم عمجلا نوعقويف لكلا مساب ءزجلا ةيمست نورّدقي برعلاو « دحاو قرفم
 ملو دجام ينعأ ةفصلاب صصخت امنإو « ةركن وهو أدتبم خأ :بارعإلا . هب برضلا دنع ةوبنلا فيسلا

 ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف زخي مزجو يفن فرح
 ةلمجو وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نوئلاو

 خأوه يأ : فوذحم ًادتبم ربخ خأ نوكي نأ زوجيو ءربخ عفر لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا

 دهشمو فاضم وهو ينزخيب قلعتم هيف لوعفم نامز فرظ موي ناث تعن ينزخي مل ةلمجو هل تعن دجامو
 ام نيمسلا يفو بارعإلا نم اهل لحم ال ةدئاز ةفاك امو رجو هيبشت فرح فاكلا امك هلوقو هيلإ فاضم
 ةعقاولا ةلمجلاب ةفوصوم ةركن ام نأ يناثلاو . لاعفألا ىلع اهلوخد امهدحأ : نيهجو لمتحي امبر يف

 ةلصتملا ام يف هلثم ينأي هركذ امو ها اورفك نيذلا هّدوي ءيش بر هريدقت فوذحم ام ىلع دئاعلاو اهدعب

 همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف نخت مزجو يفن فرح مل هيلإ فاضم ورمعو أدتبم فيس فاكلاب

 لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعاف هبراضم هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو هرخآ نوكس
 هل ىفو دق ورمع فيس امك نيفص موي ينلذأ الو ينناهأ ام لصألا ميرك يخأ ىنعملاو . ةفاضإلاب رج

 يف دهاشلاو . ورمع فيس يه يتلا لتقلا ةلآو لوتقملا نم لكل حدم هيفف لتقملا باصا لب « ابن امو

 . رجلا لمع نع فاكلا ام تفك ثيح ورمع فيس امك هلوق

 : هلوقو]

 [تالامش يبوث نعفرت ملع يف تيفوأ امبر

 تالامش يبوث نعفرت ملع يف تينوأ امير

 « فرشأ هيلع ىفوأ سوماقلا يفو ينيعلاو يرهزألا لاق اذك لبجلا ملعلاو تلزن يأ تيفوأ : ةغللا

 حيرلا يهو لامش عمج نيشلا حتفب تالامشو ةفيفخلا ديكوتلا نون هيف تديز عفرت هلصأ نونلا نوكسب نعفرت

 يموق ىلإ عجرأل عنص ام ودعلا ىلإ رظنأل لبج نم لاع ناكم ىلع تفرشأ تاقوألا نم اريثك : ىنعملا

 ةدالجلاو ةوقلاب هل فصو هيفو مهل ةعيلطو هموقل ةئيبر نوكي ام ًاريثك هنأو ةعاجشلاب هسفن فصو هيفف مهربخأف

 . هبوث لامشلا حير تعفر ىتح لبج ىلع عافترالا يف غلاب هنأ ثيح نم ًاضيأ

tt 



 : هلوقك امهفكت ال دقو

 ءالجن ةنعطو ىرصب نيب ليقص فيسب ةبرض امبر

 يأ : تيفوأ ةغللا . ديدملا نموهو « طلغ دقف آرش طبأت ىلإ هبسن نمو ٠ شربألا ةميذج هلاق
 تايبأ حرش يفو . ها فرشأ هيلع ىفوأ سوماقلا يفو ينيعلاو يرهزألا لاق اذك لبجلا ملعلاو تلزن
 ىلعو ها نكامألا ىلعأ ىلع بقري موقلل يئارلا نأل لبج يف لاع ناكم ىلع تيفوأ دارملا يصيبخلا

 ىلع لجر ىفوأ يراخبلا حيحص يف ءاج دقو . لبج ىلع تيفوأ امبر يأ : ىلع ىنعمب يفف اذه
 هيف تديز عفرت هلصأ نونلا نوكسب نعفرتو ها عفتراو دعص يأ : ثيدحلا حارش لاق . علس لبج

 . بطقلا ةيحان نم بهت يتلا حيرلا يهو لامش عمج نيشلا حتتفب تالامشو . ةفيفخلا ديكوتلا نون
 نعفرت تيفوأب قلعتم رورجمو راج ملع يف لعافو لعف تيفوأ ةفاك امو رجو ليلقت فرح بر بارعإلا
 , لعاف تالامش مّدقم لوعفم يبوث ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال جلا ىلع ينبم عراضم لعف
 يموق ىلإ عجرأل عنص ام ودعلا ىلإ رظنأل لبج نم لاع ناكم ىلع تفرشأ تاقوألا نم آريثك ىنعملاو
 ةوقلاب هل فصو هيفو « مهل ةعيلطو هموقل ةئيبر نوكي ام آريثك هنأو ةعاجشلاب هسفن فصو هيفف مهربخأف

 يف دهاشلاو . هبوث لامشلا حير تعفر ىتح لبج ىلع عافترالا يف غلاب هنأ ثيحم نم ًاضيأ ةدالجلاو

 ام [امهفكت ال دقو] ةيلعفلا ةلمجلا ىلع تلخدو لمعلا نع اهتفكو بر ىلع تلحد ام نإف امبر هلوق

 :هلوقك] اهعم رجلا امهلمع ىقبيف امهيلع اهلوخدب
 [ءالجن ةئعطو ىرصب نيب ليقص فيسب ةبرضامبر

 راج [ملع يف ] هلعاف ءاتلاو ضام لعف [ىفوأ] [تيفوأ] ةفاك [ام] و رجو ليلقت فرح [بر] : بارعإلا

 هب لوعفم [يبوث | ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف [نعفرت] تيفوأب قلعتم رورجمو

 . لعاف [تالامش] مدقم

 ةيلعفلا ةلمجلا ىلع تلخندو لمعلا نع اهتفكو [بر] ىلع تلخد [ام] نإف [امبر] : هلوق هيف دهاشلا
 2 فرصتب هأ

 ءالجنت ةنعطو ىرصب نيب ليقص فيسب ةيرضامبر-۷

 . نتاملا دهاوش نم وهو يناسغلا ءامغدلا يبأ نب ب, "يدع : هلئاق . فيفخلا نم تيبلا

 دملاو ميجلاب ءاللجت ماشلاب ةدلب ةدحوملا مضب ىرصبو ولجملا لوقصملاو ليقصلا فيسلا : 1 ةخللا

 , عاستالا ةئيبلا هعساولا

  ETاهب رهتشا هما مسا تاع لاو یلهاح رعاش . ةدردمم فلأو مال اهدعب ةلمهملا رسكو نيملا حتفب ر ءالبع رلا ىف .

 س / عاج بدألا هنا ح رطنأ ها ۱۸۸



 :هلوقو

 ليقصلا فيسلا ةغللا . فيفخلا نم ةديصق نم يناسغلا ءافغدلا يبأ نب يدع هلاق
 « ينيعلاو يرهزألا هلاق ناروح يسرك ماشلاب ةدلب ةدحوملا مضب يرصبو .ولجملا : لوقصملاو

 دلوملا ةليل رهظ يذلا رونلل اهروصق تءاضأ يتلا يهو ها ماشلاب ةدلب ىلبحك ىرصب سوماقلا يفو

 ريغ ةدئاز امو رجو ليلقت فرح بر : بارعإلا .عاستالا ةنيبلا ةعساولا دملاو ميجلاب ءالجنلاو « يوبنلا

 ناكم فرظ نيب ةفص ليقص رورجمو راج فيسب هرخآ رسك هرج ةمالعو برب رورجم ةبرض ةفاك
 هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم ىرصبو
 ىلع اهلامتشال ىرصب ىلإ نيب تفيضأو ةروصقملا ثينأتلا فلأ يهو نيتلع ماقم موقت ةلع فرصلا نم

 هرج ةمالعو ةبرض ىلع فوطعم رجلاب ةنعطو : هلوقو ىرصب نكامأ يأ فاضم ريدقت ىلع وأ نكامأ
 ةبرض ىرصب تاهج نيب هنم ناكو بورحلا رشاب ام ًاريثك ىنعملاو . ةنعطل ةفص ءالجنو هرخآ رسك
 امبر يف دهاشلاو . ٌودعلل ريمدتلاو مادقإلاو ةعاجشلاب هسفن فصي « حمرلاب ةعساو ةنعط وأ فيسلاب

 :هلوقو] ليلق وهو « رجلا لمع نع اهفكت ملو بر ىلع ام تلخد ثيح ةبرض

 [مراجو هيلع مورجم ساتلا امك هنأ ملعتو انالوم رصتنو

 عيرلاب GS تجلب ةيثك قريع تابع ويب ندر برعم را امريكا ىنعملا

 .ودعلل ريمدتلاو مادقإالاو ةعاجيشلاب هسفن فصي

 رسك هرج ةمالعو [بر] ب رورجم [ةبرض] ةفاك ريغ ةدئاز [ام] و رجو ليلقت فرح [بر] : بارعإلا

 رورجم هيلإ فاضم [ىرصب] و ناكم فرظ [نيب] ةفص [ليقص] ةبرضب قلعتم رورجمو راج [فيسب] هرخآ
 ىلإ نيب فيضاو « ةروصقملا ثيناتلل فلأل فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين فلألا ىلع ةردقم ةحتفلاب

 ىلع فوطعم رجلاب [ةئعط] ا هلوقو ىرصب نکاما يا فاضم ريدقت ىلع وا ‹ نكاما ىلع اهلامتشال ىرصب

 نيتلع ماقم موقت ةلعل فرصني ال مسا هنأل ةحتفلاب رورجم ةنعطل ةفص [ءالجنو] ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم ةبرض

 . ةدودمملا ثينأتلا فلأ يهو

 . ليلق وهو رجلا لمع نع اهفكت ملو بر ىلع [ام] تلخد ثيح [ةبرض امبر] : هلوق يف دهاشلاو
 . ھا

 مراجو هيلع مورجم سانلاامك هنأ ملعنو انالوم رصتلنو 4

 . نتاملا دهاوش نم وهو ةروسكملا نونلاب يمهنلا ةقاربلا نب ورمع : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 رتتسم هلعافو عراضم لعق [رصنن] فطع فرح [واولا] هبارعإ نم ذوخأم هبارعإو حراشلا هيلع ملكت دقو

 فوطعم [ملعنو] هيلإ فاضم [ان]و فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم [الوم] و نحن هريدقت ًابوجو هيف
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 reee ةفاضإلاب ضوفخملا امأو (لصف)

 ناعم هل ىلوملا :ةغللا . ليوطلا نم ةديصق نم ةروسكملا نونلاب يمهنلا ةقاربلا نب ورمع هلاق

 مرجلا نم مورجملاو يلاولاك هرمأل كلاملا وأ بحاصلا ىنعمب نوكي نأ انه اهبرقأو نيرشعلا وحن
 هلعافو عراضم لعف رصنن فطع فرح واولا :بارعإلا . ملاظو هيلع مولظم ىوريو « ملظلاو مثالاوهو
 اهروهظ نم عئم فلألا ىلع ةرّدقم ةحمتف هبصن ةمالعو هب لوعفم ىلوم نحن هريدقت آبوجو هيف رتتسم

 حتتفب نأ رصنن ىلع فوطعم ملعنو ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض انو روصقم مسا هنأل رذعتلا
 يف فاكلاب رورجم سانلا ةفاك ريغ ةدئاز امو رج فرح فاكلا اهمسا ءاهلا بصنو ديكوت فرح ةزمهلا

 وهو نأ ربخ عفرلاب مورجمو آنثاك هريدقت فذحلا بجاوب قلعتم مورجم نم لاحلا ىلع بصن لحم
 ىلع فوطعم مراجو لعافلا بئان عفر لحم يف رورجمو راج هيلعو لعافلا بئان عفري لوعفم مسا
 مدع يف سانلاك ملاظو مولظم هنأ ملعن نحنو بورحلا يف انرمأ يلوتسم رصنن ىنعملاو . مورجم
 . سائلا ترج اذهلف اهلمع فكت ملو فاكلا ىلع ام تلخد ثيح سانلا امك يف دهاشلاو . ةمصعلا

 لاق . دانسإلا قلطم ةغل يهو [ةفاضإلاب ضوفخملا امأو] تاضوفخملا نم يناثلا يف [لصف]

 : سيقلا ؤرما
 بطشم ديدج يراح لك ىلإ انروهظ انفضأ هانلخد اسملف

 ةفاك ريغ ةدئاز [ام]و رج فرح [فاكلا] [سانلا امك] اهمسا [ءاهلا] بصنو ديكوت فرح نأ [هنأ] [رصنت] ىلع
 [مورجم] و ًانئاك هريدقت فوذحمب قلعتم رورجم نم لاحلا ىلع بصن لحم يف فاكلاب رورجم [سانلا]

 [مراجج]و لعافلا بئان عفر لحم يف رورجمو راج [هيلع] و لعافلا بئان عفري لوعفم مسا وهو [نا] ربخ عفرلاب
 هيلع قرط

 . سانلا ترج اذهلف اهلمع فكت ملو فاكلا ىلع [ام] تلخد تيح [سانلا امك] : هلوق هيف دهاشلا

 . ها

 ةفاضإلاب ضوفخملا دهاوش

 بطشم ديدج يراح لك ىلإ انروهظانفضأ هاناخد املف 589

 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرمال « ةليوط ةديصق نم تيبلا

 بطم بوث لضف انيلعاولاعف اولزنا الأ مارك نايتفلالقف

 دارأو ةريح ىلإ بوسنملا [يراحلا] اندنسأ [انفضأ] لابحلاب دودشم [بئطم] اوعمر [اولاع] : هغللا |
 . ططخم [بطشم | اهب منصت الاحر

 = بصن لحم يف نوكسلا ىلع ةينبم يهو يتآلا [انفضأ] هلوقب قلعتت نيح ىعسب ةبفرظ [امل] : بارعإلا
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 ةينثتلا ينون نمو .ديز مالغ يف اك نيونتلا نم فاضملا ديرجت بجيو ديز مالغ :وحنف
 EE SAE ee EAS aE .ورمع وبتاكو .ديز امالغ :وحن عمجلاو

 مسا داتسإ : ًاحالطصاو . قئارظ ق ططخم ةريخلل توسنم لحر لك ىلإ انروهظ اندننمأ يأ
 ةغل ةفاضإلا ماشه نبال ليهستلا يشاوح يفو : نيونتلا ةلزنم لوألا نم يناثلا ليزنت ىلع هريغ ىلإ

 دانسإلا مهضعب لوق نم ريخ اذهو « هيلإ هتلمأ يأ : طئاحلا ىلإ يرهظ تفضأ : لاقي « ةلامإلا

 تفيضت مهلوق دانسإلاب رسفي نأ عنتميو انلمأب رسفي نأ عنتمي سيل ذإ تيبلا ركذو رعاشلا لوقب ًاكسمت
 نم هليزنتب رخآ ىلإ مسا مض افرع اهانعمف اذه ىلعو ها ًافيض فيضلا ةيمستو بورغلل سمشلا

 ًافاضم لؤألا ىمسيو « هيلإ مالغ ةفاضإب ضوفخم ديزف [ديز مالغ : وحئف] نيونتلا ةلزنم لوألا
 «ةيرقلا لأساو» : وحن امأو . آقلطم رورجم هيلإ فاضملا نأ مهمالك ةيضقو « هيلإ ًافاضم يناثلاو
 ةدارإ دنع [بخيو] هباصتنا بصتناف هبانم هيلإ فاضملا بان لأسا لوعفم وهو فاضملا فذح امل هنإف
 املف « ديزل مالغ هلصأ ذإ [ديز مالغ يف امك] ناك آرهاظ [نيونتلا نم فاضملا ديرجت] ةفاضإلا
 دبع مك : وحن آرّدقم وأ ءديز مالغ راصو ماللا تفذحو نيونتلا تلزأ ديزل مالغلا ةفاضإ تدصق

 نيلاثملا يف امك افيضأ اذإف « نانوني الف فرصنم ريغ مهاردو ةينبم مكف ديز مهارد هذهوحنو « تكلم
 امهنأل ملاسلا ركذملا [عمجلاو ةينثتلا ينون نم] فاضملا ديرجت اضيأ بجي [و] رّدقم امهيف نيونتلاف
 هبارعإو [ديز امالغ : وحن] كلذو « نيونتلاك بارعإلا ةمالع نايلي امهنا ثيح نم نيونتلا ناهبشي
 هيلإ فاضم ديزو ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو ناذه هريدقت فوذحم أدتبم ربح امالغ

 هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو ءالؤه هريدقت فوذحم أدتبم ربخ وبتاك هبارعإو [و رمع وبتاكو]

 ورشعو ديز انثا : وحن امهيلع لمح ام عمجلاو ةينثتلا لثمو « هيلإ فاضم ورمعو ملاس ركذم عمج

 ال اهنإف سنولا نيطايش ءالؤهو ديز ناتسب اذه : وحن ريسكتلا عمجو درفملا نون فالخب ورمع
 ةروكذملا نونلاو نيونتلا نم فاضملا ديرجت بجو امنإو « نيونتلل اهتهباشم ءافتنال ةفاضإلل فذحت

 هب لوعفم [انروهظ] لعافو لعف [انفضأ] اهيلإ امل ةفاضإب رج لحم يف ةلمجلاو لوعغمو لعافو لعف [هانلخد]
 هيلإ فاضم [يراح] و فاضم [لك] و فاضأب قلعتم رورجمو راج | لك ىلإ | هيلإ فاضم رسض انو انفضال
 . [يراح لكل | ناتعن [بطشم | « [ديدج]

 قلطم ةغل فاضأ ردصم يه يتلا ةفاضإلا ىنعم نوكيف اندنسأ هانعم نإف [انفضأ | : هلود هيف دهاشلا
 ('0فرصس ها داتسإلا

 , ۳۲۹ نص ترألا يهتم نالا ىيحم دمحم (۱)
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 يف اصقانو الماك نوكي ال دحاولا ءيشلاو « هناصقن ىلع لدت ةفاضإلاو مسالا لامك ىلع نالدي امهنأل
 امو « امهئيب عمجي الف لاصفنالا ىلع لدي نيونتلاو « لاصتالا ىلع لدت ةقاضإلا نآلو ةدحاو ةلاح

 : مهضعب لوق نسحأ

 ايناكم لحت ال ينارست ثيحف ةفاضإ تنأو نيونست ينأك

 هفاضإلا هقرافت ال يبيبح مح ضأو 0 تحبصأ دقف

 ايناكم لحت ال ينارت ثيحف ةفاضإ تنأو نيونت يناک لا

 تنأ نم [نأ] [تنأ] و اهربخ [نيونت] اهمسإ [ءايلا] و بصنو ديكوت فرح [نأك] [ينأك] : بارعإلا
 ناكم فرظ [ثيحف] ربخ [ةفاضإ] باطخ فرح ءاتلاو 8 ًادتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض

 ةلمجلاو ىرتل هب لوعفم [ءايلا] و ةياقولل نونلاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف ىرت [ينارت]

 هب لوعفم [ناكم] تنأ هريدقن ًآبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [لحت] ةيفان [ال] [لحت ال] ثيح ىلإ ةفاضم

 ةفاضإلا نأ وهو يونعم لب يظفل دهاش هيف سيلو . قالطإلل فلألاو هيلإ فاضم [ءايلا] و فاضم [تاكم]و

 . هناكم رخآلا لحي الف ًاناكم امهدحأ لح ثيحف ناعمتجت ال نيونتلاو

 هفآ ريغ دوسحلا مغر ىلع ماشتسلا يف ةرسشنع سمخ انسكو ١-

 هفاضإلا هقرافت ال يبيح ىحضأو انيونت تحبصأ دقف

 ىلع ةينبم ةبكرم [ةرشع سمخ-] « اهمسا ةمغدملا [نونلا] و صقان ضام لعف ناك [انك] : بارعإلا
 قلعتم رورجمو راج [مغر ىلع] ناك مسا نم لاح رورجمو راج [مائتلا يف] « ناك ربحت بصن لحم يف حتفلا
 . ريغ ىلإ فاضم [ةفآ] رورجمو راج [ريغب] . هيلإ فاضم دوسحلاو فاضم مغرو « مائتلا هلوقب

 ةفطاع واولا [ىحضأو] اهربخ [ًانيونت] « اهمسا ءاتلاو ضام لعف [حبصأ] ٠ قيقحت فرح [دقف]
 نم عنم ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم اهمسا [بيبح] « ضام لعف [ىحضأ]
 ملكتملا [ءاي] و فاضم وهو . اهلبق ام رسك الإ اهبساني اال ءايلا نأل ةسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ

 لعفلا نم ةلمجلاو لعاف [ةفاضإلا] هب لوعفم [ءاهلا] و عراضم لعف [قرافت] ةيفان [ال ] [هقرافت ال] هيلإ فاضم
 . [ىحضأ] ربخ بصن لحم يف لوعفملاو لعافلاو

 دحاو ناكم ىف امهعامتجا نكمي ال نيوئتلاو ةفاضإلا نأ يهو ةفيطل ةراشإ هيف لب يظفل دهاش هيف سيل
 ۰ لاصفنالا ىلع لدي نيونتلاو لاصتالا ىلع لدت ةفاضإلا نأل

 غنم



 / : رخآلا لوق امهنم فطلأو

 نيونتلاب هيرغي هبيقرو الؤافت فاضملا باب هتملع

 هلوقك رعشلا ةرورض يف نولا تابثإ عمس دقو

 هنورمآلاو ريخلا نولئاقلا مه

 نيونتلاب هيرفي هبيقرو لافت فاضملا باب هتملع -۲

 [باب] و ناث لوعفم [باب] ملعل لوأ لوعفم [ءاهلا] و لعاف [ءاتلا] و ضام لعف [ملع] : بارعإلا
 [هيرغي] هيلإ فاضم ءاهلاو أدتبم [بيقر] [هبيقر] « هلجأل لوعفم [ًالؤافت] هيلإ فاضم [فاضملا] و فاضم
 ب قلعتم رورجمو راج [نيونتلاب] هب لوعفم [ءاهلا] و وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف يرغي

 . !دتبملا ربخ عفر لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو [يرغي]

 . ناعمتجي ال نيونتلاو ةفاضإلا نأ وهو يونعم لب يوحن دهاش ًاضيأ هيف سيلو
 هنورمآلاو ريخللا نولئاقلا مه 14#

 : همامتو

 [ًامظعم رهدلا ثداح نم اوشخ ام اذإ]

 : لوألا رطشلا دربملا دشنأو
 [هنورمآلاو ريخلا نولعافلا مه]

 . ًالئاق هل تيبلا اذه ىلع ملكت نمم دحأ ركذي ملو

 . تكسلا [ءاه] يف يرهوجلا هاورو . هعفد مظعي يذلا رمألا لوعفم مسا [مظعملا] : ةغللا

 [ًاعطقم رمألا مظعم نم اوشخ ام اذإ]

 وشخ هلصأ [اوشخ] و حبقلا يف دحلا زواج اذإ ةعاظف عظفو ًاعاطقإ رمألا عطقأ نم لعاف مسا [عطقم] و

 . نينكاسلل ءايلا تفذح مث اهيلإ ءايلا ةمض تلقنو ةرسكلا تفذحف نيشلا رسكب

 ىلع فطع[ةنورمآلاو]هب لوعفم [ريخلا] . ربخ [نولئاقلا] « أدتبم لصفنم ريمض [مه] : بارعإلا
 « اذإ دعب ًادارطا كلذك يهو ةدئاز [ام] و طرشلا ىنعم هيف فرظ [اذإ] « ريمضلا ىلإ فاضم وهو نولئاقلا

 اوشخ لوعفم [ًامظعم] و اوشخب قلعتم هيلإ فاضمو رورجمو راج [رهدلا ثداح نم] « لعافو لعف [اوشخ]

 . هيلع مالكلا ةلالدل فذح [اذإ] باوجو

 نون فذحب هورمآلا هباوصو ةرورض ريمضلاو نونلا نيب [هنورمآلا] : هلوق يف عمج دق هنأ : هيف دهاشلا
 ها لاصتالاو فعضلا يف امهتلزنمب هنأل نيونتلاو نونلا بقاعي نأ ريمضلا مكح نإف ةفاضإلل عمجلا

 . ()فرصتب

 )١( ص / ۲ ج بدألا ةنارخ . ۸د ص لصعملا تايبأ حرش يف لضفملا : رظنأ 1۸۷ .
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 اهنمو ركب بوثو ديز مالغ :وحن رثكألا وهو ماللاب رّدقي ام اهنم . ماسقأ ةثالث ىلع ةفاضإلاو

 ا ا لا فصرت قو طرا .ديدح متاخو جاس بابو زخ بوث :وحن ريثك كلذو نمب رذقي ام

 اذإ الإ ةفاضإلاب ديز مالغلا لاقي الف  ماللاو فلألا نم فاضملا ديرجت ًاضيأ بجي : [هيبلت]
 فرعام ىلإ افاضموأ ديز وبراضلاو ديز ايراضلاك الاس ركذم عمج ةعومجموأ ةانثم ةفص فاضملا ناك

 هنإف لجرلا س أر براضلا : وحن ماللاو فلألا هيف ام ىلإ فاضم ىلإ وأ لجرلا براضلاك ماللاو فلألاب

 امامأو . «ةالصلا يميقملاو» : ىلاعت هلوق كلذ نمو « فاضملا يف ماللاو فلألا تابثإ ذئنيح زوجي
 امأو . ًالامعتساو ًاسايق فيعضف رانيدلا ةئاملاو مهاردلا ةسمخلاو باوثألا ةثالثلا نم نويفوكلا هزاجأ

 اهنم : ماسقأ ةثالث ىلع ةفاضإلاو] الدب لب هيلإ افاضم هيف رانيدلا سيلف « رانيدلا فلألاب » : 5 هلوق
 ةفاضإلا يف لصالا اهنأل مهمالك يف [رثكألا وهو] صاصتخالا وأ كلملل ةديفملا [ماللاب رّدقي ام

 اهيلع رصتقا كلذلو « ماللا ىنعمب نوكت يفوأ نم ىنعمب اهلعج عنتما ةفاضإ لك نأ ليلدب

 بوثو ديز مالغ : ىحن] اهب قطنلا نكمي ٹیح كلذو « ًاقيقحت ماللا ىنعمب نوكت ةرات مث « يجاجزلا

 نوكل اهب قطنلا نكمي ال ثيح كلذو « آريدقت ماللا ىنعمب ةراتو « ركبل بوثو ديزل مالغ يأ [ركب
 فاضملا ناكم ىتؤي نأب اذه رابتحاو « ركب عمو ديز دنعو لام وذ : وحن ةفاضإلا قرا ال فاعلا

 . ًارهاظ اهظفل وأ ماللا ىنعم هيف ىتأتي هنإف بحاصمو ناكمو بحاصك هبراقي وأ هفداري امہ

 ركذ عم اهانعم نوكي نأ ةثالثلا فرحألا يناعم دحأ ريدقتب ةفاضإلا نوك يضتقي ال : [هيبنت]

 ديزل مالغ ريدقتب هنأ ديز مالغ لثم يف انه مهلوق همهوي امك ديزل مالغ ديز مالغ ىنعم سيلف « فرحلا
 ةدافإ يفكت لب اهب حيرصتلا حصي نأ ماللا ىنعمب وه اميف مزلي الو : لاق يضرلا هيلع هبن امك

 راهظإ حصي الو « ماللا ىنعمب دحألا مويو ءانيس روط : كلوقف . ماللا لولدم وه يذلا صاصتخالا
 لك نم اقباطم اريسفت ديزل مالغ ديز مالغ ىنعم مهلوق سيلف : ينيمامدلا لاق . ها هلثم يف ماللا

 نم ةصاخ ةفاضإلا ىنعم ريسفت ىلإ اودصق امنإو « ًاعطق ةركنلا ىنعم ريغ ةفرعملا ىنعم نأل « هجو

 نسح نإ [ريثك كلذو] ةينايبلا [نمب رّدقي ام اهنمو] ها ىرحخأ ةهج نم ال صاصتخالاو كلملا ةهج
 جاس بابو زح بوث : وحن] يناثلا ضعب هيف لوألا ناكو يناثلاب لوألا نع رابخإلا ةحص عم اهريدقت

 هيف لاقي نا حصيو « ديدحلا ضعب متاخلاو جاسلا ضعب بابلاو زخلا ضعب بوثلا نإف [ديدح متاخو

 . ديدح متاخلا اذهو ديدح نم متاخو جاس بابلا اذهو جاس نم بابو رح بوثلا اذهو زح نم بوث

 حصي ال هنأل « ماللا ىنعمب هيف ةفاضإلا نكل نسحي ناك نإو هيف نم ريدقت نإف ديز دي : وحن جرخف

 : كلام نبا لاق . هلك ىلإ « زجلا ةفاضإ نم اهتفاضإف « ديز ديلا هذه لاقي ال دإ . هدي نع ديزب رابحإلا

 « تارّدقملا ىلإ ريداقملاو تادودعملا ىلإ دادعألا ةفاضإ نم ىنعم ىلع ىذلا ىأ : علا اده نمو

 يه : لوقي يسرافلاو « نم ىنعمب اهنإ دودعملا ىلإ ددعلا ةفاضإ ىف لوقي ج جارسلا نبا نأ هريغ حو
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 عبات هنأ ىلع هعفر زوجيو هباب يف مدقت اك زييمتلا ىلع هيلإ فاضملا بصن عونلا اذه يف زوجيو
 : (نجسلا يبحاص اي و . ليللا ركم لب :وحن ليلق وهو يفب ردقي ام اهنمو .فاضملل

 رّدقملا يأ [عونلا اذه يف زوجيو] نم ىنعمب اهنأ ددع ىلإ ددع ةفاضإ يف اقفتا امنإو « ماللا ىنعمب

 نأل اجاس بابو آزخ بوشو ًاديدح متاخ اذه : لوقتف [زييمتلا ىلع هيلإ فاضملا بصن] نمب
 0 ا .زييمتلا يأ [هباب يف مدقت امك] زييمتلا نع عرف هيف هيلإ فاضملا

 كلذ لكو . ةركتلا نم اهثيجم ًاضيأ هيلع مزليو « ةلقتنم ريغ يأ : ةمزال ةدماج لاحلا عوقو هيلع مزليو

 ندب تم لد وأ شما وأهل تمت ا [فاضمل عيت نأ ىلع عقر ةوجو اهل بلل الع

 ةفاضالا ةيحجرأ همالك نم ذخؤيو . يتأي امك تاركنلا يف هنايرج ىلع ءانب هيلع نايب فطع وأ لك

 كلام نبا هراتحناو يناجرجلاو بجاحلا نبا هيلإ بهذ امك ةيفرظلا [يفب ردي ام اهنمو] ھی

 يف هريغ حصي الو حيحصلا لقنلاب حيصفلا يف ةتبا ي يهو « ةفاضإلا هذه نييوحنلا رثكأ لفغأ : لاقو

 مل هنآل : يرهزألا لاق . هوركذي مل نييوحنلا نم روهمجلا نوكل يأ [ليلق وهو] فلكتب الإ اهدهاوش
 وهو يناثلا نوكي نأ يف ىنعمب نوكت يتلا ةفاضإلا طباضو ها ةليلق ةفئاطل اعبت كلام نبا الإ هركذي

 [( ليللا ركم لب :وحن] نامزلاف ءاناكم مأ ًانامز ناك ءاوس «فاضملا وهو لوألل ًافرظ هيلإ فاضملا

 لعفل لعاف ركم فطعو بارضإ فرح لب هبارعإو . ليللا يف ركم ريدقتلاو « ركملل فرظ ليللاف
 ركم نوكي نأ زوجيو هرخآ رسک هرج ةمالعو هيلإ فاضم ليللاو ليللا ركم انّدص لب هريدقت فوذحم
 لوألا نكلو انرفك ببس مكركم يأ : سكعلاب وأ مكركم ائرفك ببس يأ : فوذحم [دتبمل ًاربخ

 لعف لعاف ركمو هل لاطبإو مهبارضإ نع بارضإ راهنلاو ليللا ركم لب هظفل ام دوعسلا يبأ يفد ىلوأ
 ًاعاستا فرظلا هماقم ميقأو هيلإ فاضملا فذحف راهنلاو ليللا يف انب مكركم انّدص لب يأ : فوذحم

 لب يأ : ركملل فرظ (اننورمأت اذإإ» : هلوقو « ىزاجملا دانسإلا ىلع نيركام مهراهنو مهليل لعجو
 دانسإلا ىلع امإ راهنلاو ليللا ىلإ ركملا ةفاضإ نيمسلا يفو ها انل مكرمأ تقو مئادلا مكركم

 لعجف فرظلا يف عاستالا ىلع امإو هعوفرمل ًافاضم ارفف نوكيف ركام ليل : مهلوقك يزاجملا

 يف يا 2 يف ىنعمب ةفاضإلا نإ لاق نم لوق نم نسحا اذهو « هبوصنمل ًافاضم نوكيف هب لوعفملاك

 فرظ نجسلاف «# نجسلا يبحاص ايف: وحن ناكملا [و] ها عازنلا لحم ريغ يف تبثي مل كلذ نأل ليللا

 بوصنم وهو فاضم ىدانم يبحاص ءادن فرح اي هبارعإو . نجسلا يف يبحاص اي ريدقتلاو نيبحاصلل

 اذه ةاحنلا روهمج ىفنو هيلإ فاضم نجسلاو فاضم وهو ىنثم هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو

 الق » ثيدحك ًازاجم ماللا ىنعمب هيف ةفاضإلا نأ ىلع لومحم وهف يف ىنعم مهوأ امو : اولاق مسقلا
 6 البرك لیتق نيسحلا يفو .رادلا ديهش نامثع يف برعلا لوقو« ةنيدملا ملاع نم ملعأ نودحت

 هللا ةمخنر كلام نب ردبلا اهركذ يتلا دهاوشلا نم كلذ ريغو «رهشأ ةعبرأ صبرت# : ىلاعت هلوقو

 ١غ



 نوكي نأو «ةفص فاضملا نوكي نأ :نارمأ اهطباض ةيظفللاف ةيوئعمو ةيظفل ناعون ةفاضإلاو

 لوعفملا مساو ديز براض :ىحن لعافلا مسا ةفصلاب دارملاو ,ةفصلا كلتل الومعم هيلإ فاضلا
 .. نارمألا اهيف ىفتنا ام ةيوئعملاو .هجولا نسح :وحن ةهبشملا ةفصلاو دبعلا بورضم :وحن

 هلاق امك ماللا ىنعمب اهنأ ءالبرك ليتقو مويلا برض : وحن يف لوقت نأ ىلوألاف : يضرلا لاق . ىلاعت
 يف يفكت صاصتخاو ةسبالم ىندأل يف ىنعمب فرظلا ىلإ فورظملا ةفاضإ لوقت الو ةاحنلا يقاب

 ليهسل ءاقرخلا بكوك : وحنو كفرط ذخخ هبحاصل ةبشخلا يلماح دحأ لوقك ماللا ىنعمب ةفاضإلا
 نم فاضملا سنج هيلإ فاضملا نكي مل املك : لوقتف ةسبالم ىندأل ةفاضإلا اهل لاقي يتلا يهو

 الو نم ريدقتب وهف فاضملا سنج اهيف هيلإ فاضملا ناك ةفاضإ لكو ماللا ىنعمب وهف ةضحملا ةفاضإلا

 يأ [ةيونعمو] يتايس امك ًايظفل آرما اهتدافإل ظفلل ةبوسنم يا [ةيظفل ناعون ةفاضإلاو] ها امهل ثلاث
 ةيظفللا نأ يضتقت هترابع مث اضيأ يتأيس امك فاضملا يف آيونعم آرمأ اهتدافإل ىنعملا ىلإ ةبوسنم
 وبا هلاق امك ةصاخ ةيونعملا ةفاضإلا يف وه امنإو كلذك سيلو فرحلاب ريدقتلا نايرج يف ةيونعملاك

 اهروهظل ماللا ىنعمب رّذقت ةيظفللا ةفاضإلا نأ ىلإ مهضعب بهذو : لاق هريغو ليهستلا حرش يف نايح

 ةفصلا يف غوسي ال ذإ اهدارطا مدعب درو «مهعم امل اقّدصم» « «ديري امل لاعفإ : وحن يف

 رهاظ نأو هنم دب ال هنإ : نيبولشلا لاقو . ينج نبا نع اهيف ريدقتلاب لوقلا يبطاشلا لقنو ؛ ةهبشملا
 وبأ هلاق ام وه رطقلا نتم يف ماشه نبا مالك هاضتقاو يهكافلا هيلإ حنج يذلا نكل لوأتم ةاحنلا مالك
 فاضملا نوكي نأ] لوألاف « هيلإ فاضملا يف رمأو فاضملا يف رمأ [نارمأ اهطباض ةيظفللاف] نايح
 ةفاضإلا لبق [هيلإ فاضملا نوكي نأ] يناثلا [و] لابقتسالا وأ لاحلل اهنوك يف عراضملا هبشت [ةفص
 [ةفصلا كلتل ًالومعم] حصالا ىلع ةفاضإلا لاح فاضملل لومعم اهيف هيلإ فاضملا ةفاضإ لكف الإو
 اهلوعفم وأ لوعفملا مسا يف كلذو اهلعاف بئان وأ ةهبشملا ةفصلا يف كلذو ىنعملا يف اهلعاف امإ

 هبارعإو [ديز براض : وحن] هلوعفمل فاضملا [لعافلا مسا ةفصلاب دارملاو] لعافلا مسا يف كلذو
 لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا براضو براض اذه يا : فوذحم ادتبم ربخ براض

 ريدقت نم دب الو هيلإ فاضم هلوعفمو فاضم وهو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنیو
 فاضملا [لوعفملا مساو] يتأيس ام ىلع الاكتا فنصملا هفذحو هباب يف يتايس امل ادغ وأ نالا

 دبعلا بورضم اذه يأ : فوذحم أدتبم ربخ بورضم هبارعإو [دبعلا بو رضم : وحن | هلوعفمل

 بئانو فاضم وهو لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري لعفلا لمع لمعي لوعفم مسا بورضمو
 لعافلا مساب [ةهبشملا ةفصلاو] لوألا يف اسك آدغ وأ نالا ريدقت نم دب الو هيلإ فاضم لعافلا
 نسح اذه يأ : فوذحم أدتبم ربح نسح هبارعإو [ هجولا نسح : وحن ] ىنعملا يف اهلعافل هفاضملا
 هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنتو لعافلا عفرت لعفلا لمع لمعت لعافلا مساب ةهبشم ةفص نسحو
 نوك يأ [نارمألا اهيف ىفتنا ام ةيونعملا] ةفاضإلا [و | هيلإ فامضم هجولاو فاضم وهو وه هريدعت آزاوج
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 5ظش 89 یضاقلا بتاک :وحن طقف يناثلا وأ ديز ماركإ :وحن لوألا وأ ديز مالغ :وحن

 ًادتبم ربخ مالغ هبارعإو [ديز مالغ : وحن] ةفاضإلا لبق اهل ًالومعم هيلإ فاضملا نوكو ةفص فاضملا
 ماركإ : وحن] ةفص فاضملا نوك وهو [لوألا] ىفتنا [وا] هيلإ فاضم ديز مالغ اذه يا : فوذحم

 عفري لعفلا لمع لمعي ردصم ماركإو ديز ماركإ اذه هريدقت فوذحم ًادتبم ربخ ماركإ هبارعإو [ديز
 هناو هلعافل ردصملا ةفاضإ نم هنأ لمتحي ذإ هيلإ فاضم هلومعمو فاضموهو لوعفملا بصنيو لعافلا

 ردصملا ةفاضإ نأ نم فنصملا هب مزج ام مث . آديز هماركإ ريدقتلا نوكيو هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم
 ناهدلا نباو ةوارطلا نباو رهاط نبال ًافالخ ةفص سيل هنأل هريغو يرهزألا هب مزج يذلا وه ةيونعم

 رعاشلا لوق ىف ةفرعملاب هتعن فنصملا هركذ امل لديو

 الولع تدهع نم كيف ارذاع ينارأ ديدشلا كب يدجو نإ

 نوك وهو [طقف يناثلا] ىفتنا [وأ] ديدشلاب ملكتملا ءايل فاضم ردصم وهو يدجو فصوف
 ةفاضم ريغ اهنكل ةفص ناك نإو بتاكف [يضاقلا بتاك : وحن] ةفصلا كلتل الومعم هيلإ فاضملا

 يضاقلا بتكي ريدقت يف سيل اذهو آديز برضي كلوق ةوق يف ديز براض : كلوق نأل , اهلومعمل

 لمعي ال لعافلا مسا نأل سمأ ديز براض اذه هلثمو ةيونعم هتفاضإف يضاقلل بتاك ريدقت يف وه امنإو

 نمو فاضملل الرمح نل فانعيلا نأل ديز بورضم اذه : وحن اذكو < يضاملا ىنعمب ناك اذإ

 هل لوعفملل ردصملا ةفاضإو «نوزراب مه مويإ» و كدنعك اقلطم فرظلا ةفاضإ ةيونعملا ةفاضإلا

 الولع تدهع نم كيف ًارذاع ينارأ ديدشلا كب يدجو نإ 4

 . هلئاق ىلع فقوي ملو فيفخلا نم تيبلا

 [ءاي] وهو هلعاف ىلإ فاضم ردصم [دجو]و اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا

 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [ىرأ] يدجول تعن [ديدشلا] دجوب قلعتم رورجمو راج [كب] ملكتملا

 [كيف] ثلاثلا لوعمملا [ًارذاع] لوألا اهلوعفم [ءايلا] ليعافم ةثالث بصنت [ىدأ]و ةياقولل [نونلا] و وه هريدقت

 لوعفملا بصن لحم يف نوكسلا ىلع يلبم لوصوم مسا [نم]و يتآلا الوذع هلوق نم لاح رورجمو راج

 5 ھا ينارأل يناثلا

 ملكتملا [ءاي] ىلإ فاضم ردصم وهو [يدجو] فصو ثيح [ديدشلا يدجو نإ] : هلوق هيف دهاشلا

 . ها مهضعبل فالح ةيونعم ردصملا ةفاضإ نأ ىلع ليلد ةفرعم وهو [ديدشلاب]

 )١( ص / ۳ ج بدألا ةبارخ شماهب . ةيفلألا حورش دهاوش حورش يف ةيوحنلا دصاقملا دومحم :ينيعلا ٠١١ .
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 .ديز مالغ :وحن ةفرعم هيلإ فاضملا ناك نإ فاضملا فيرعت ديفتو « ةضحم ةفاضإلا هذه یمستو

 ةرخآلا رادو ءاقمحلا ةلقبو لوألا عيبرو عماجلا دجسمك هتفصل فوصوملا ةفاضإو . كماركإ كترزك

 وحن ليضعتلا مسا ةفاضإو « سانلا ماركو ةفيطق درجك اهفوصومل ةفصلا ةفاضإو « ىلوألا ةالصو

 موقلا لضفأ لجرب تررم : : وحنو جارسلا نبال افالخ نيرثكألا دنع لعفلا هبشي ال هنأل موقلا لضفأ ديز

 هذه ىمستو] ةفرعملاب ةركنلا فصو هيلع مزلي الثل هل تعن ال لجر نم لدب لضفأ نأل ركذ ام يفاني ال

 فالخب ديزل مالغ ريدقت يف سيل ديز مالغ انلوق نأل لاصفنالا ريدقت نم ةصلاخ يأ [ةضحم ةفاضإلا

 ديفت اهنأل ةيونعم ةفاضإ ةضحملا ةفاضإلا ىمستو يتأيس امك لاصفنالا ريدقث يف اهنإف ةيظفللا ةفاضإلا

 مالغ :ىحن ةفرعم هيلإ فاضملا ناك نإ] هيلإ فاضملاب [فاضملا فيرعت ديفتو] لاق امك ًايونعم آرمأ
 فاضملا ةيمولعم ىلع ةلالدلل ةعوضوم يفاضإلا بيكرتلا ةئيه نأل نيعم مالغ ىلإ هب آراشم [ديز

 بسحو برتو ريظنو هبشو ندخو لثمو ريغك ماهبإلا ديدش فاضملا نكي مل اذإ فلؤملا هلاق ام لحمو

 كريغ نإف لعافلا مسا هبشت اهنأل فيفختلل اهتفاضإ نآلو ماهبإلا يف اهلغوتل فيرعتلا ديفت ال اهلك هذهف

 ‹ صيصختلل ةديفم ةيونعم اهتفاضإف تفيضأ اذإ اهنأ حصألاو كلثامم ىنعمب كلثمو كرياغم ىنعمب

 نبا لاقو . حصألا وهو نيدض نيب تعقو نإو ةفاضإلاب فرعتت ال لثمو ريغ نأ روهمجلا قالطإ ةيضقو

 نيب تعقو اذإ نوكي ام رثكأو امهفيرعتب مكحيف ةصاخ ةلثاممو ةرياغم امهب ينعي دق لثمو ريغ : كلام

 لبقت ال ةركنل اقحتسم هعضوم ناك ام كلذ لثمو «مهيلع بوضخملا ريغ» : ىلاعت هلوقك نيّدض

 تافاضملا هذهف يف ىلإ هاف هتملكو هل بأ الو اهليصفو ةقان مكو هيخأو لجر برو هدحو ءاجك فيرعتلا

 الف فراعم نوكت ال ةيفانلا ال لومعمو مكو بر رورجمو لاحلا نأل , ةركنب !اهليوأت بجي ةفرعملا ىلإ

 هل ابأ ال : وحن بارعإ يفو اذه < اهلبق يتلا يف الو ةلأسملا هذه يف هيلإ فاضملاب فاضملا فرعتي

 ربخلاو ماللا دعب ام ىلإ فاضم ابأ نأ روذشلا يف ماشه نبا هيلإ راشأ ام اهنسحأ بهاذم هل آخأ الو

 ليلدلاو « رهاظلا يف ةفرعم ال مسا عوقول ًاعفرو ظفلل انيسحت نيفياضتملا نيب ةدقاز ماللاو فوذحم

 : رعاشلا لوق يف ةفوذحم تءاج دق اهنأ اهتدايز ىلع
 ينيفّوخت كابأ ال يقالم  ينأ دب ال يذلا توملابأ
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 . يرمنلا ةيح وبأ هلئاق تيبلا

 رخآ يف يتآلا ينيفوخت : هلوقب قلعتم رورجمو راج [توملاب] ماهفتسالل ةزمهلا [توملابأ] : بارعإلا
 مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان [ال] [دب ال] [توملاب] هلوقل ةفص لوصوم مسا [يذلا] . تيبلا
 [ءايلا] ء بصنو ديكوت فرح [نأ] [ينأ] بصن لحم يف حتفلا ىلع اهعم ينبم اهمسا [دي] ربخلا عفرتو
 = الو ال ربخ فوذحم رج فرحب رج لحم يف ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو [نأ]و اهربخ [يقالم] . اهمسا
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 0 . لجر مالغ :وحن ةركن هيلإ فاضم ا ناك نإ فاضملا صيصختو

 هيلإ فاضملاب [فاضملا صيصخت] ديفت [و] روهمجلاو هيوبيس بهذم اذهو : يماصعلا لاق

 املف صيصختلا نع ةيلاخ ةركن ةفاضإلا لبق مالغف [لجر مالغ : وحن ةركن هيلإ فاضملا ناك نإ]

 صخأ لجر مالغ نإف فيرعتلا ةجرد غلبي الام صيصختلاب دارملاو « اهب صصخت ةركنلا ىلإ فيضأ

 ةركنلا يف نئاكلا كارتشالا ليلقت ذئئيح صيصختلاف ديز مالغ زيمت امك هنيعب زيمتي مل هنكلو مالغ نم

 رخآلا جرخ امهدحأ ىلإ هتفضأ اذإف ةأرما مالغو لجر مالغ نوكي نأ لمتحي هتفاضإ لبق مالغف

 صيصختلل وأ فيرعتلل ةديفم ةضحملا ةفاضإلا هذه نوكتو اهيف نئاكلا كارتشالا عفر فيرعتلاو

 لوق حرش يف مّدقت امك همال تفذح مال اذ ناك نإف ةفرعم ناك نإ فيرعتلا نم فاضملا ديرجت بجيو

 هيف دصق يأ ركن ًاملع ناك نإو ديز مالغلا : لاقي الف خلا نيونتلا نم فاضملا درجت بجيو نتملا

 نم آدحاو ورمعو ديز نوک ردق نإ الإ كلذ حصي الف مكرمع كاذو انديز اذه : وحن ةركنلاك عايشلا

 ةلاحتسال اهتفاضإ عنتميف ةراشإلا ءامساو تالوصوملاو تارمضملا اماو . مسالا كلذب نيمسملا

 ىلإ ةفاضإإلا نأل ةركنلا ىلإ ةفرعملا ةفاضإ زوجي الو اهيف عايشلا ريدقت نكمي الف اهنع فيرعتلا بلس

 عم صيصختلا وه يذلا ىندألا بولطملا ناكل ةركنلا ىلإ ةفرعملا تفيضأ ولف صيصختلا ديفت ةركنلا

 . ًاوغل هيف ةفاضإلا نوكتف فيرعتلا وهو ىلعألا دوجو

 ريمضللو رهاظلل اهتفاضإ تذشو كيبلك ىنعمو ًاظفل امإ هتفاضإ بجت ام ءامسألا نم : [هيبنت]

 ي ج رو و ا اا م

 ال يذلا توملابأ : يأ « قالمب بوصنم ريمض دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل لحم ال ةلمج اهربخو اهمسا عم

 ءامسألا نم هنأل ةحتفلا نع ةباين فلالاب بوصنم ال مسا : ابأ [كابأ] سنجلل ةيفان [ال] « هيقالم ينوك نم رارف

 نيب ةضرتعم اهل لحم ال ةلمجلاو فوذحم ال ربخو هيلإ فاضم ةبطاخملا ريمض فاكلاو فاضم ابأو « ةسمخللا

 عوفرم عراضم لعف [ينيفوخق] يتآلا ينيفوخت : هلوق وه يذلا لماعلاو رورجملاو راجلا وه يذلا لومعملا

 . هب لوعفم نونلا دعب يتلا ءايلاو ةياقولل نونلاو لعاف ةبطاخملا ءايو آفيفخت ةفوذحملا نونلاب

 ريمض ىلإ اهفاضأو سنجلل ةيفانلا الل آمسا ابأ ةملك لمعتسا ثيح [كابأ الز : هلوق هيف دهاشلا

 فاضملا نيب ةمحقم ةدئاز ماللاو ةفاضإلا باب نم هل آخأ الو هل آبأ الو كل آبأ ال مهلوق نوكيف « ةبطاخملا

 يف ماشه نبا هيلإ راشأ ام اهنسحأ بهاذم هل اخأ الو هل آبأ ال بارعإ يفو : حراشلا لاق . هيلإ فاضملاو

ل ًاعفرو ظفلل ًانيسحت نيفياضتملا نيب ةدئاز ماللاو فوذحم ريخلاو ماللا دعب ام ىلإ فاضم ابأ نأ روذشلا
 عوقو

ا يذلا توملابا : رعاشلا لوق يف ةفوذحم تءاج دق اهنأ اهتدايز ىلع ليلدلاو رهاظلا يف ةفرعم ال مسا
 ه

 . دوزم تامو خامش تام دقو : هتاياور ضعب يف يمرادلا نيكسم لوق ةحارص [ابأ] هيف فيضأ اممو

 )١( ص بهذلا روذش ىلع برألا ىهتنم :نيدلا ىيحم دمحم ۳۲۸ 4
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 OOO O افي رعت ديفت الف ةيظفللا ةفاضإلا امأو

 بحاص ىنعمب يذو ثيحو دنعو ىوسو ديبو ىدلو ءيشلا ةياغ امهانعمو راصقو ىراصقو بئاغلا

 لكو ضعبك هانعم ةين عم هيلإ فاضملا فذح زوجي نأب طقف ىثعم امإو . ندلو عمو اتلکو الكو تالوأو

 نم فاضملا تفذح اذإو « ابلاغ تسلا تاهجلاو نودو بسحو دعبو لبقو لثمو ريغو ذإو ناحبسو

 ىلإ فصولا ةفاضإ يهو [ةيظفللا ةفاضإلا امأو] هريغو بارعإلا يف هيلإ فاضملا هفلخ اهلك هذه
 : ىلاعت هلوق وحن يف ةركنلل ةفص اهيف فاضملا عوقو ليلدب [ًافيرعت] فاضملا [ديفت الف] هلومعم
 امل فيرعتلل ةديفم هتفاضإ تناك ولو اهتعن غلابو لاحلا ىلع ةبوصنم ةركن آيدهف (ةبعكلا غلاب ايده

 رتتسملا ريمضلا نم لاح بصنلاب يناثف (هفطع يناثإ : ىلاعت هلوق يف ًالاحو آيدهل آتعن هلعج حص
 «ريكنتلا بجاو لاحلاو 4 ملع ريغب هللا يف لداجي نم سانلا نمو : ىلاعت و نم لداجي يف

 : رعاشلا لوق يف هيلع بر لوخدلو ليوأتلا مدع لصألاو
 انامرحو مكنم ةدعابم ىقال مكبلطي ناك ول انطباغ براي

 انامرحو مكنسم ةدعابم ىقال EE ARO ل

 نم هريغ لاح لثم ناسنإلا ىنمتي نأ يهو نوكسف رسكب ا E ةغللا

 بلطي صخش بر يأ رورسلا يهو ةطبغلا نموه : ملعألا لاقو ‹ ريخلا نم هريغ دنع ام لاوز ىنمتي نأ ريغ

 دحأ نوكسف رسكب [ًانامرح] مكنع ادعب دارا ةدعابم مرحو « دعوبل مكدنع ام بلط ولو انفورعم هبلطب انترسم

 . هتعنم اذإ برض باب نم همرحأ اذك ًانالف تمرح كلوق رداصم

 اوناكول نأ نونمتيو « مكب يعولوو « مكل يتبحم ىلع يننوطبغي سانلا نم ريثك هبابحأل لوقي : ىنعملا

 نم ًائيش مكنم لانأ ينأ نوبسحي مهو مهمارغ ءافكو مهمايه ءازج مكنم نولانيس مهن نونظي مهنأل يناكم يف

 املو ينوطبغامل ة ةوسقلاو « ءافجلا نم مكبحم هلاني ام ةقيقح اوفرعو مكلابحب مهلابح اولصو مهنأ ولو « كلذ

 . ينامألا هذه اونمت

 [بر] خلا [انطباغ بر] ءالؤه [اي] ريدقتلاو فوذحم ىدائملاو ءادن فرح وأ هيبنت فرح [اي] : بارعإلا

 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم [طباغ] [انطباغ] دئازلاب هيبش رج فرح
 نضام لعف [ناك] مزاج ريغ طرش فرح [ول] هيلإ فاضم [ان] و فاضم وهو دئازلاب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب
 هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [بلطي] [مكبلطي] انطباغ ىلإ دوعي وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم همساو صقان
 لحم يف هلوعفمو هلعافو لعفلا ةلمجو هب لوعفم نيبطاخملا [ريمض] و ناك مسا ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج
 دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رثتسم هلعافو ضام لعف [ىقال] [ول] طرش اهربخو اهمساو ناك ةلمجو ناك ربح بصن

 ةفطاع واولا [انامرحو] ةدعابمل ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راح [مكتم] ىقالل لوعفم [ةدعابم] انطباغ ىلإ

 عمك



 هيلإ فاضملا نأ حيحصلاو «ةضحم ريغ ىمستو ظفللا يف فيفختلا ديفت انإو .ًاصيصخت الو
 EEO . عباوتلا يف أي ضوفخملا عباتو . ةفاضإلاب ال فاضملاب رورجم

 ًاديز براض رجلاب ديز براض كلوق لصأ نأ ليلدب [اصيصخت] ًاضيأ فاضملا ديفت [الو]
 هذه [ديفت امنإو] ًاصيصخت ةفاضإلا ثدحت ملف ةفاضإلا لبق دوجوم لومعملاب نماضتخالاف بصتنلاب

 نكلو بصنلا لمعت نأ ةفصلا يف لصألا نأل [ظفللا يف فيفختلا] وهو ًايظفل ًارمأ ةيظفللا ةفاضإلا

 فخأ ضفخلاب ديز براض كلوقف ذئتيحف ينغملا يف هلاق نون الو هعم نيونت ال ذإ هنم فخأ ضفخلا

 امهالكو بصنلاب اديز نوبراض كلوق نم فخأ ضفخلاب ديز وبراضو بصنلاب ًاديز براض كلوق نم

 فيفختلا دوجول ركب وبراضلاو ديز ابراضلا : وحن زاجو « طقف فيفختلا ديفت ةفاضإلا هذه نكلو زئاج

 لأب ىلحملا فصولا ةفاضإ هتزاجإ يف ءارفلل ًافالخ فيفختلا دوجو مدعل ديز براضلا : وحن عنتماو
 اذه براضلاو ديز براضلاك امهريغ مأ ةراشإلا مأ ةيملعلاب اهفيرعت ناك ءاوس اهلك فراعملا ىلإ

 براض : وحن نأل لاصفنالا ةين يف اهنأل ةصلاخ ريغ يأ [ةضحم ريغ] ًاضيأ ةفاضإلا هذه [يمستو]

 هلاق اريدقت اهرورجم نيبو اهنيب لصاف ةفصلا يف رتتسملا ريمضلاف آديز وه براض ريدقت يف الثم ديز
 [حيحصلاو] ًاديز براض الثم ديز براض لصأ نأل لاصفنالا ةين يف اهنأل يماصعلا لاقو . يرعزألا

 هب ريمضلا لاصتال [فاضملاب رو رجم هيلإ فاضملا نأ] هيلإ فاضملل راجلا يف ةاحئلل ةثالث لاوقأ نم

 يف نولوقي مهنإف « نيبرعملا نيب روهشملا وه ام ىلع [ةفاضإلاب ال] هلماعب الإ لصتي ال ريمضلاو

 ريمض ءاهلا همالغ : وحن يف نولوقيو ةفاضإلاب رورجم هيلإ فاضم ديزو فاضم مالغ ديز مالغ : وحن

 فاضملاو ىنعم اهنأل هيلإ فاضملا يف رجلا لماع اهنوك فعض امنإو « ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم

 ديز مالغ ىنعم نألو فيعض راجلا رامضإ نأب درو رّدقملا فرحلاب رجلا نإ ليقو . ىوقأ ظفللاو ظفل

 ىلاعت هللا ءاش نإ [عباوتلا يف يتأي] هريغو تعن نم [ضوفخملا عباتو] مّدقت امك ديزل مالغ ىنعم ريغ

 هسفن دمحم يبأ ميركلا كيخأب تررمك قسنلا فطعو لدبلاو ديكوتلاو نايبلا فطعو تعنلا يهو

 . رخآ لجرو حلاص لجر

 [ول] باوج اهل لحم ال هلوعفمو هلعافو [ىقال] ةلمجو ةرهاظلا ةحتتفلاب بوصنم ةدعابم ىلع فوطعم [ًانامرح]

 . طباغ وهو برب أظفل رورجم وه يذلا أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهباوجو اهطرشو [ول] ةلمجو

 مظعملا ملكتملا ريمض ىلإ فاضملا طباغ وهو لعافلا مسا رج ثيح [انطباغ بر] : هلوق هيف دهاشلا

 بر نإف هيلع بر لوخد ليلدب ًاصيصخت الو ًافيرعت هيلإ ريمضلا ةفاضإ هدفت ملو [سرب] هريغ هعم وأ هسفن

 . 2'فرصتب ها هيلع بر لوخد غاس امل ًافيرعت ريمضلا ىلإ هتفاضإب ديفتسا ول ذإ تاركتلاب صتخت
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 لاعفألا بار: ر باب
 نأو ءناينبم رمألاو يضاملا نأو ,عراضمو رمأو ضام : عاونأ ةثالث لعفلا نأ مّدقت

 نأو هل ةرشابملا ديكوتلا نون الو ثانإلا نونب لصتي مل اذإ عراضملا وه لاعفألا نم برعملا

 بارعإلاف كلذ ملع اذإ مزجلاو بصنلاو عيفرلا :ةثالث بارعإلا عاونأ نم هلخدي لعفلا

 :وحن همزجيف مزاج وأ هبصنيف بصان هيلع لخدي ىتح ًادبأ عوفرم وهو عراضملاب صاخ

 SSSR ا ا اا سا «نيعتسن كايإو دبعن كابإ»

 لاعثألا با رعإ باب

 هذه ردص يف يأ [مّدقت] اهريغ لاعفألا نم برعي ال ذإ دهعلل لاعفألا يف لأف ةيعراضملا ي

 نأ] مّدقتو [عراضمو رمأو ضام] اهل عبار ال [عونأ ةثالث] وه ثيح نم يأ [لعفلا نأ] ةمّدقملا
 برعي امثإ نكل [عراضملا وه لاعفألا نم برعملا نأو] امهيف مّدقت ام ىلع [نايئبم رمألاو يضاملا

 نعضري تادلاولاو نمقي ةوسنلا : وحن نوكسلا ىلع ينب اهب لصتا نإف [ثانإلا نوئب لصتي مل اذإ]

 : وحن حتفلا ىلع ينب اهب لصتا نإف يريدقت الو يظفل لصاف ريغ نم [هل ةرشابملا ديكوتلا نون الو]
 عفرلا يه يتلا ةعبرألا [بارعإلا عاونأ نم هلخدي] عراضملا يأ [لعفلا نأ] مّدقت [و] ٌنديكأل ْنذينيل

 نالعفي : وحن فرح وأ موقي : وحن ةكرحب [عفرلا] ريغ ال [ةل [ةثالث] مزجلاو ضفخلاو بصنلاو

 وأ مقي مل : وحن ةكرح فذحب [مرجلاو | المي نل وح فرخ وأ موقي نل : وحن ةكرحب [بصنلاو]
 روكذملا [بارعإلاف] بلاطلا اهيأ كلذ تملع اذإ يأ [كلذ ملع اذإ] العفي مل : وحن فرح فذحب

 اذإ اعامجإ [آدبأ عوفرم وهوز رمألا الو يضاملا لحدي الف [عراضملاب صاخ] هدعب امو عفرلا وه يذلا

 وه ام هل مفارلا قيقحت يف اوفلتخا امنإو « ثانالاو ديكوتلا ينون نم ملسو مزاجلاو عانا قم ةر

 لاق هبو « مزاجلاو بصانلا نم هدرجت هل عفارلا نأ نيبرعملا ةنسلأ ىلع راج وه اماهحصأو لاوقأ ىلع

 هيلع لخدی یتح] هعفر رمتسيو امهريغو كلام نباو ماشه نبا هدمتعاو نييفوكلا قاذح نم هريغو ءارفلا

 [همزجيف مزاج] هيلع لحندي [وأ] بصتتي هنإف بوصنم ىلع فطع اذإ ام كلذ لثمو [هبصنيف بصان

 لاثم اذه [(نيعتسن كايإو دبعن كايإط : وحن] مزجي هنإف موزجم ىلع فطع اذإ ام كلد لثمو

 لوعفم بصن لحم يف لصفنم ريمض (ايإ) هبارعإو . مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرملا عراضملا

 بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف (دبعن)بارعإلا نم هل لحم ال باطحن فرح (فاكلاو) مّدقم

 نع هدرجت عم ًاموزجم ءاج امو .هلثم (نيعتسن كايإو) نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو مزاحلاو
 : 285 يبنلا بطاخي بلاط يبا لوقك بلطلا مال فذح ىلع جرخب نا امإف مزاحلاو ىصاللا
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 ERT O وااو اكو 1ع E داو وب ل هك دا رو هو كف هدفي اه هاهم هع ع اق عقلا قو ور حفلا و ARDS TE RO ووو هع ف ولأ عدم ده افي ف ا اع م فس هاف

 اللبت ءيش نم تفحخام اذإ سفن لك كسفن دفت دمحم

 : سيقلا ءىرما لوقك ةرورضلل ةمضلا فذح ىلعوأ « دف دفتل ريدقتلاو لابو يأ

 لفغاو الو هللا نسم آمئإ بقحتسم ريغ برشأ موسيلاف

 لاعفألا باربعإ باب

 اللبت ء ءيش نم تفحخ ام اذإ سفن لك كسفت دفت دمحم -۷

 نم سائلا نمو بلاط يبأ ىلإ روذشلا حرش يف هبسن دقو ملعألا هبسني ملو هيوبيس دهاوش نم تيبلا اذه

 . هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ هنبا ىلإ هبسني

 تبلقف لابولا هلصأف واو هئات لصأو باحس ةنزب ءاتلا حتفب وهو كالهلا وأ ةبقاعلا ءوس [لابتلا] : ةغللا

 هلوق كلذ نمف ةمومضملا يف رثكي هلکلو ةحوتفملا واولا يف ليلق بلقلا اذهو ءات ةملكلا لوأ يف ةعقاولا واولا

 آدصق ءات واولا تلدبأف هاجو هاجت لصاف ةهجاوملا نم هنأل واولا ءاتلا هذه لصأ نإف نالف هاجت تسلج

 . فيفختلل

 موزجم عراضم لعف [دفت] [دمحم اي] مالكلا لصأو فوذحم ءادن فرحب ىدانم [دمحم] : بارعإلا

 فاضم سفنو دفتل هب لوعفم سفن [كسفن] اهيلع ليلد اهلبق اهلبق ةرسكلاو ءايلا فح همزج ةمالعو ةفوذحمم رمألا مالب

 طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ [اذإ] هيلإ فاضم سفنو فاضم لكو دفت لعاف [لك] هيلإ فاضم بطاخمملا ريمضو

 7 مالكلا قباس هيلع لدي فوذحم [اذإ] ةفاضإب رج لحم يف ةلمجلاو لعافو لعف [تفخ ]1 ةدئاز [ام]

 موزجملا ىلع ءاج هنكلو مزاج الو بصان ظفللا يف همدقتي مل عراضم لعف هنإف [دفت] : هلوق هيف دهاشلا

 . ملعألا : لاق دفتل هلصأو ةفوذحم مالب ءاملعلا هردق كلذلو

 مزاجلا نأل ةرورضلا حبقأ نم اذهو كسفن دفتل ىنعملاو [دقن] يف [رمألا مال] رامضإ : هيف دهاشلا

 ةرورضلا يف لهسأ اذهو ةرسكلاب يفتكاو ةرورض همال تفذح عوفرم هنإ ليق دقو رمضي هل مزاجلاو فضا

 1 . 'فرصتب ها . همالك ها . برقأو

 لفاو الو هللا نم امثإ بقحت سم ريغ برشا مويلاف 4

 ا يدنكلا رجح نب سيقلا ءىرما مالك نم تيبلا

 لخدي يذلا وه [لغاو] بستكم ريغ دارملاو ةبيقحلا يف هتاجاح عمجي يذلا هلصأ [بقحتسم] : ةغللا

 . مهتكراشم ىلإ ىعدي نأ ريغ نم نوبرشي مهو موقلا ىلع

 = نكسو ةمضلاب عوفرم عراضم لعف [برشأ] يتآلا [برشأ] ب قلعتم نامز فرظ [مويلا] : بارعإلا

 3 75١١-5١7 ص برألا ىهتنم : نيدلا ییحم دمحم (۱)
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 :ةعبرأ لوألاف .هدعب ةرمضم نأب بصني مسقو .هسفنب بصني مسق :نأسق بصاونلاو
 e SE SS SESE سب و جو نأ اهدحأ

 مال نم لك فذحو ةرورضلل ةمضلا تفذح نكلو عوفرم وه امنإو ًاموزجم برشأ هلوق سيلف
 [بصاونلاو] روهمجلا دنع حيحصلا ىلع ةصاخ رعشلا يف ف زئاج عراضملا يف بارعإلا ةكرحو بلطلا

 نييفوكلاو نييرصبلا نيب هيلع قفتم مسقلا اذهو [هسفنب] نالا تعم مت ام ] با ىلا
 لاق . يناس امک ًازئاج وأ ًابجاو ًارامضإ [هدعب ةرمضم نأب] لب هسفنب ال عراضملا [بصني مسقو]

 ةدارإ كلذ هل لهس يذلا لعلو « ها ًابصان بصانلا ريغ ةيمست ةهج نم زوجت هترابع يفو يهكافلا

 هركذ امب نيبف ةرشع بصاونلا نإ نييفوكلا لوقو « طقف ةعبرأ بصاونلا نإ نييرصبلا لوق نيب عمجلا
 ليبس ىلعف بصنلا مسا هيلع قلطأ نمو ةرمضم ناب هيف بصنلا ةروكذملا ةعبرألا ىلع داز ام نأ

 لعفلا ىلع لحدتو ةرمضمو ةرهاظ تلمع اذلو « بابلا مأ يهو ةيردصملا يأ نونلا نوكسو ةزمهلا حتفي

 اذكو يضاملاب لصتتو يهكافلا لاقو . ءاقنع نبا هلاقالحم ينبملاو اظفل برعملا بصنتف ًاقلطم فرصتملا

 يتأيس امك ةففخملا ةيردصملاب جرخو رمألا ىنعم تاوفل ردصملاب لّوؤت مل نإو حصألا ىلع رمألا لعفب

 هفورح نود لوقلا ىنعم اهيف ةلمجب ةقوبسملا يه ةرسفملاو عراضملا بصنت ال اهنإف ةدئازلاو ةرسفملاو ًابيرق

 مل نإف « اوشما يأ «اوشما نأ مهنم الملا قلطناوإ» عنصا يأ كلفلا عصا نأ هيلإ انيحوأفإط : وحن
 ةففخم ذئنيح يه لب ةرسفم نأ تسيلق 6 نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآوط : وحن ةلمج اهمّدقتي

 فاكلا نيبوا (ههجو ىلع هاقلا ريشبلا ءاج نا املف : وحن ةينيحلا امل دعب ةعقاولا يه ةدئازلاو ةليقثلا نم

 و فاضم [ريغ] و برشأ لعاف نم لاح [ريغ] انأ هريدقت ًابوجو هيف رسم هلعافو « هفرعتس ام ىلع فيفختلل
 نم] بقحتسمل هب لوعفم [ًامثإ] لعاف مسا هنأل هلعاف وه رتتسم ريمض بقحتسم يفو هيلإ فاضم [بقحتسم]

 ىلع فوطعم [لغاو] يفنلا ديكاتل ةدئاز [ال] ةفطاع واولا [الوز مثول ةفص فوذحمب قاعتم رورجمو راج [4للا

 : ١

 لحم وهو رخآلا نكاس كلذ عم وهو « مزاج همدقتي مل عراضم لعف هنإف [برشأ] : 0

 ىلاوت امل هنأ يناثلا مظنلا اهيلإ اعد ةرورض هنأ لوألا ناهجو ناكسإلا اذه جيرخت يف ءاملعللو حراشلا دهاش

 يهو ةحتف اهئلاثو ءابلا ةكرح يهو ةمض اهيناثو ءارلا ةكرح يهو ةحتف اهلوأ تاكرح ثالث اهدعب ام عم ةملك يف

 داض نيكست زوجت برقلاو ةمض اهعبتت ةحتف دوجو يف ًادضع تهبشأ تاكرحلا هذه تلاوت امل نيغلا ةكرح

 دضع طسو نكسي امك اهطسو نكسي نأ هسفنل غاستسا ًادضع ةثالثلا فرحألا هذه تهبشأ امله هوحنو دضع

 . فرصت )ھا

 )١( ص روذشلا حرش ىلع برألا ىهتس :نيدلا ىيحم دمحم / ۲ / ۲۱٣۳-۲۱۲ط .
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 : 4 مكل ريخ اوموصت نأو» . (مكنع ففخي نأ هللا ديري» :وحن ْنظ الو ملعب قبست ل نإ

 : هلوقك اهرورجمو

 ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأك

 «هنمركأل ديز ينيتأي ول نأ هللاب مسقأ :وحن ولو مسقلا نيبوأ ءةيبظلا رج ةياور ىلع
 امف لابقتسالا ملع ةبصانلا نأ نأل [ْنظ الو ملعب قبست مل نإ] :هلوق يف نأب بصنلا طورش ركذ مث
 يف عقت ةيردصملا نإ مث هب دكؤملا ْنْظلا دعب الو ملعلا دعب عقت الف ققحتلا مولعم ريغ اهدعب

 : وحن ةيلعافلا ىلع عفر عضوم يف نوكتف نيقيلا ريغ ىنعم ىلع لاد ظفل دعب امهدحأ : نيعضوم

 ىلع بصن عضوم يف وأ مهبولق عوشخ يأ هللا ركذل مهبولق عشخت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ

 مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف ديري هبارعإو [(مكنع ففخي نأ هللا ديري : وجت ةلوعتملا
 هرخآ حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف ففخي بصنو يردصم فرح نأ لعاف هللا هرخآ

 رج عضوم يف وأ مكنع فيفختلا هللا ديري ريدقتلاو هب لوعفم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو
 عفر عضوم يف نوكتف ءادتبالا يف عقت نأ يناثلا . ةلح الو هيف عيب ال موي يتأي نأ لبق نم# :وحن

 لعف اوموصت بصنو يردصم فرح نأ هبارعإو [4مكل ريخ اوموصت نأوإ»] :وحن ءادتبالا ىلع
 مكل هرخآ مض هعفر ةمالعو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نوئلا فذح هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم

 .ريخب قلعتم رورجمو راج

 هتءارقف ءاطع نع يوارلا نصيحم نبا ةءارقك ةيردصملا ام ىلع المح نأ تلمهأ امبر : [هيبنت]
 : رعاشلا لوقو متي عفرب ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل ذاوشلا ند

 ادحأ ارعشت ال نأو مالسلا ينم امكحيو ءامسأ ىلع نآرقت نأ

 بصنلا دهاوش

 ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ نأسك -8

 نيب ةدئاز يتأت [نأ] نوك ىلع هب آدهشتسم انه هداعأو اهتاوخأو نإ دهاوش يف هيلع مالكلا قبس دق تيبلا

 . ها ةيبظ رج نم ةياور ىلع اهرورجمو فاكلا
 ادحا ارعشت ال ناو مالسلا ينم امكحسحيو ءامسأ ىلع نآرقت نأ ۰

 : هلبقو . نيعم لئاق ىلع فقوي ملو . طيسبل لا نم تيبلا

 اديواهب يدنع ةضابجوتست 2 اهلمحم فخ يل ةجاح ايضقت نأ

 = هيلع هتولت دق كنأكو . الثم كيلع مالسلا هل تلق كنأ ديرت هؤرقأ ديز ىلع تأرق لاقي [نآرقت] : ةغللا
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 : هلوق نم هلي هنع يور اميف نأ ىلع المح ًاليلق ةيردصملا ام تلمعأ امك
 يدارملا لاق .هريغو يهكافلا هعبتو بجاحلا نيا هركذ «مكيلع ىلوي اونوكت امكو» كك

 :رعاشلا لوق وحن اهب مزجي نم برعلا نمو .ها سيقم نأ لامهإ نأ ةيفلألا يف كلام نبا مالك رهاظو

 تناكأ ءاوس اقلطم ةيحتلا وه [مالسلا] « هيلع هدعا وأ هولتأ يأ نالف ىلع مالسلا هل تلق كلذب ًادحأ ترمأ اذإف

 ارعشت الأ] هانعم نم لعفب هباصتناو امكل ةلحر هانعمو ردصم وه [امكحيو] ٠ « هظقل ريغ نم مأ مالسلا ظفل نم

 : د ا م

 نينثالا 5 توبثب عوفرم عراضم لعف نارق ]مهم بصنو يردصم فرح [أ] : ا

 ينم نآرقت نأ يه يأ فوذحم أدتبم ربخ عفر لحم يف امإو ةجاح نم الدب بصن لحم يف امإ ةلمجلاو هلعاف

 فرصتي ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو يلعن ورجع [ءامسأ] رج فرح [ىلع] مالسلا

 [ حيد] [امكحيو] نآرقتب قلعتم رورجملاو راجلاو ةدودمملا ثينأتلا فلأب ًامسخم هنوكل وأ ثيناتلاو ةيملعلل

 اهل لحم ال ةلمجلاو هيلإ فاضم [فاكلا] و ةمحر امكتمحر يأ هانعم نم فوذحم لعفي بوصنم قلطم لوعفم

 نم ًالاح وأ نآرقت : هلوقب قلعتم رورجمو راج [ينم] < هلوعفمو هلعاف عم لعفلا نيب ةيضارتعا بارعإلا نم
 لعف [ارعشت] « ةيفان [ال]و ةيردصم [نأ]و ةفطاعو اولا [ال ناو] ؛ نآرقت : هلوقل هب لوعفم [مالسلا] مالسلا
 . ارعشتل هب لوعفم [ًادحأ] « هلعاف نينثالا فلأو « نونلا فذح هبصن ةمالعو ةيردصملا ناب بوصنم عراضم

 برعلا نم ًاموق نأ ىلع كلذ لدف ذأ مدقت عم مفرلا نون تبثأ ثيح [نآرقت نأ : هلوق هيف دهاشلا
 . دحاو ىنعم ىلع ةلالدلا يف امهئاوتسال ةيردصملا [ام] مهحيمج نولمهي امك ةيردصملا [نأ] نولمهي

 , ھا

 بطتحن ديصلا انتأي نأ ىلإ اولوعت 2 انلهأ نادلو لاق انودغ ام اذإ 0١

 : اهلوأو . رجح نب سيقلا ءىرمال ةديصق نم تيبلا

 بذعملا داؤفلا تاجاح يضقتل 0 0 بدنج ما ىلع يب ارم يليلخ

 ديلو عمج رسكلاب نادلولاو 3 سمشلا عولطو حبصلا ةالص نيب ام يهو 3 ةودغ انبهذ : انودغ : ةغللا

 . يبصلا وهو

 7 بطحلا هديص ءيجمل نوئيهي مهف 2 سرفلا اذه ديصب اوقثو مهنأ 2 ىنعملا

 [ ام ] هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزسلا نم لبقتسي امل فرظ [ اذإ ] : بارعإلا
 اهيلإ اذإ ةفاضإب ضفحخ لحم يسف ةلمجلاو لسعافو لعف ] اتودعغ] ةلئاز

 هيلإ فاضم [اتلمهأ]و فاضم نادلوو لعاف [نادلو ] ضام لعف [لاق]

 )١( ج بدألا ةنازخ ءد ط / 157-171 ص / ۳ < كلاسلا ةياده رطنأ ٣ / ص 21 .
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 «فوذحم نأشلا ريمضاهمساو ةليقثلا نم ةففخم يهف (نوكيس نأ ملعإ» :وحن ملعب تقبس نإف

 :ناهجوف نظب تقبس نإف .خسماونلا باب يف مّدقت اک اهربخ هلعافووهو عوفرم لعفلاو
 E بصنلاب ةعبسلا يف ءىرق (ةنتف نوكت ال نأ اوبسحو» :وحن

 [نوكيس نأ ملع : وحن] م ل ع ظفلب نكي مل نإو نيقيلا ىلع لاد ظفلب يأ [ [ملعب تقبس نإف]
 اهمساو ةليقثلا نم ةففخم نأ وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم بصنت ضام لعف ملع هبارعإو

 مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعق نوكيو:نسيفنت فرخ نيسلاو هنأ هريدقت فوذحسم نأشلا ريمض

 اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو مكنم ةلمج اهربخو ىضرم اهمساو ةصقانلا ناك نم فرصتم هرخآ

 نوري الفأ» : ىلاعت هلوق ةيآلا هذه لثمو « مكنم ىضرم نوك ملع ريدقتلاو « ملع يلوعفم دسم داس
 نأ [نم ةففخم يهف] لاق امك يه لب ةيردصم تسيل هذه نأ نأل عجري عفرب ًالوق مهيلإ مجري ال نأ

 اهدعب [لعفلاو] ابوجو [فوذحم نأشلا ريمض اهمساو] ربخلا عفرتو مسالا بصنت يتلا [ةليقثلا]
 باب يف مّدقت امك اهربخ] هنأ ىلع لحملا عوفرم [هلعافو وهو] مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل [عوفرم]
 كلذب حرص امك ملع دعب اهعوقو بلاغلا لب ملعب قبست نأ ةففخملا نأ طورش نم سيلو [خساونلا

 دمحلا نأ مهاوعد رخآو» : ىلاعت هلوقك قبست مل نإو ةففخم نوكت دقف الإو حيرصتلا يف يرهزألا

 باب يف حرشلا يف قبس دقو « ةّمات انه نوكي نأ اهربخ هلعافو وهو هلوق ةيضقو (نيملاعلا بر هلل
 تقبس نإف] اهمامت ةمالع نم كلذو لصحي وأ دجوي ىنعمب اهنا هديؤيو ةمات اهنوك لامتحا خساونلا

 اهنا ىلع بصنلا نازئاج هيف [ناهجوف] ال ما ْنْظلا ظفلب ناك ءاوس ْنظلا ىلع لدي ام هب دارملاو [ْنظب

 ةعبسلا يف ءىرق (ةنتف نوكت ال نأ اوبسحوو : وحن] ةليقثلا نم ةففخم اهنأ ىلع عفرلاو ةبضان

 رابتعاب هنأل ليوأت ريغ نم هلصأ ىلع ّنظلل ءارجإ يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأ ريغ ةءارق يهو [بصنلاب

 لعافو لعف اوبسح هبارعإو . عمطلاو ءاجرلا ىلع ةلادلا ةبصانلا نأ مئالي عوقولا مدع ىلع هتلالد

 فرح نأ لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو نيلوعفم بصنت ّنظ تاوخأ نم ضام لعف بسح

 فرح [ىلإ] لعاف ةعامجلا اوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف [اولاعت ] هيلإ فاضم ريمض [ان] و فاضم لهأو

 امو [نأ] و لعاف [ديصلا] هب لوعفم ريمضلاو نأب موزجم عراضم لعف [تأي] ةمزاج ةزمهلا حتفب [نأ] رج

 كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج يف موزجم عراضم لعف [بطتحن] [ىلإب | رورجم هيلع تلخد
 . رعشلا ةيفاق لجأل ةرسكلاب

 رردلا يف لاق . ضعبل ةغل يهو [انتأي] هلوق وهو عراضملا لعفلا اهب مزج ثيح [نأ] : هلوق هيف دهاشلا

 . ةبض نم حابص ينب ضعب نع اهب مزجلا ينايحللا لقن ')مماوللا

 )١( ص / ؟ ج عماوجلا عمج حرش مماوهلا عمه ىلع ”7 .
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 EE EE و ا حب ا نل :يناثلاو . عفرلاو

 ناك نم فرصتم هرخآ حتف هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف نوكت ةيفان الو بصنو ردصم
 « بسح يلوعفم دسم داس اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف ةنتف لصحت ىنعمب ةصقانلا

 ىلع يئاسكلاو ةزمحو ورمع يبأ ةءارق يهو [عفرلاو] ةنتف لوصح يأ نوك مدع اوبسحو ريدقتلاو
 ةليقثلا نم ةففخم ذئنيح نوكتو ققحتلا ىلع ةلادلا ةففخملا نأ مئاليف ملعلا ةلزنم نابسحلا ليزنت
 بصنلاو هريغو يهكافلا لاق . اهربخ عفر لحم يف الب ةيفنملا ةلمجلاو فوذحم نأشلا ريمض اهمساو
 امنإو اوكرتي نأ سانلا بسحأ ملا يف بصنلا ىلع ارعمجأ اذهلو لصألا فالخ ليوأتلا نأل حجرأ

 دجو هنإف 4ةنتف نوكن ال نأ اوبسحوإ» فالخب لعفلاو نأ نيب لصافلا دوجو مدعل عفرلاب هيف اوءرقي مل

 ال اهلصأ سيلو طيسب فرح يهو [نل] هسفنب بصني امم [يناثلاو] . ةيفانلا الب لعفلاو نأ نيب لصفلا
 يئاسكلاو ليلخلل آفالخخ ًافيفخت ةزمهلا تفذحف نأ ال اهلصأ الو ءارفلل افالخ نون اهفلأ تلدبأف ةيفانلا
 ىتح نيفكاع هيلع حربن نلإ» : وحن يهتنت ةياغ ىلإ امإ لبقتسملا لعفلا يفنل يأ لعفيس ام يفنل يهو

 كلذب نوكت الو آرمتسم امئاد يأ «آبابذ اوقلخي نلإ» : وحن ةياغ ريغ ىلإ امإو « ىسوم انيلإ عجرب
 يف يرشخمزلا لوقو نل تايضتقم نم ال يجراخ رمأل ةروكذملا ةيآلا يف ديبأتلا نأل ديبأتلل ةديفم

 ىلع هل نواحلا كلام نبا لاقو ليلد الب ىوعد ينغملا يف ذ ماشه نبا لاق ديبأتلل ةديفم اهنأ هجذومنأ

 ةنجلا لهأ نأ رتاوتملا ثيدحلا يف تبث دقف ها لطاب وهو ىري ال هللا نأ ينارت نل يف هداقتعا ديبأتا

 : رعاشلا لاق . ال دعب عقي امك ءاعدلل اهدعب لعفلا عقي هنأ حصألاو « ىلاعت هنورب

 لابجلا دولخ ًادلاخ مكل ته لزال مث كلذك اولازت نل

 لابصحلا دولخ ًادلاح مكل تلز ال مث مكل اذك اولازت نل

 . فيفخلا نم وهو ةنكاسلا ماللا ىلع هرطشو نوميم ىشعألل ةديصق نم تببلا

 هرمع لوطب هئاعد نع ةيانك وهف خلا تلز ال مث ةكربلاو ريخلا نم هيلع مدنأ ام ىلع اولازت نل : ىنعملا
 , 2 . هرمع لوطب هسفنل ءاعد يناثلا رطشلاو ةكربلاو ريخلاب مهل ءاعد لوألا رطشلاف

 هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف [اولازت] ءاعدو لابقتساو بصنو يفن فرح [نل] : بارعإلا
 [اذك] لازت مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض واولاو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح

 فرح [فاكلا] و دعبلل [ماللا] و فاكلاب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا [اذ] رج فرح فاكلا

 ةيئاعد ةيفان [ال] ةفطاع [مث] [اولازت] ربحت رورجملاو راجلا ةلمجو « روكذلا E ىلع لاد ميملاو باطخ
 لاز ربخ [ادلاخ] يتآلا دلاخب قلعتم رورجمو راج [مكل] [لاز] مسا ملكتملا ريمض [ءات] و ضام لعف [كاَز]
 ةفوطعم ةيلعفلا ةلمجلاو هلعافل ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم [لابجلا] و فاضم دولخو قلطم لوعفم [دولخ]

 اهل لحم ال ةقباسلا ةلمجلا ىلع

 ع“



 :وحن ًاظفل ماللاب ةقوبسملا يهو ةيردصملا يك :ثلاثلاو (نيفكاع هيلع حربن نلإ» :وحن
 لعفلاو ةراج يكف ماللا رّدقت مل نإف ينمركن يك تئج :وحن اريدقت وأ (اوسأت البكل»

 هدد ل ا ولع EA يرام عالم Na نب ونا ًابوجو اهدعب ةرمضم نأب بوصنم

 يفن فرح نل هبارعإو [نيفكاع هيلع حرب نل : وحن] ةذاش اهنكل ةغل يف اهب مزجلا عمس دقو
 عفرت ناك تاوخأ نم حرب نم فرصتم هرخآ حتف هبصن ةمالعو نلب بوصنم عراضم لعف حرين بصنو

 وهو حربت ريخ نيفكاع رورجمو راج هيلع نحن هريدقت ًابوجو اهيف رتتسم اهمساو ربخلا بصنتو مسالا

 يك] هسفنب بصني امم [ثلاثلاو] ملاس ركذم عمج هنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم

 ةقوبسملا] اهنأب هريغك فنصملا اهرسفو « ردصمب اهدعب ةلمجلا عم لوؤت يتلا [يهو ةيردصملا

 فرح يك ليلعت فرح ماللا [هبارعإو] اونزحت الئل يأ [اوسأت اليكل : وحن ًاظفل] ةيليلعتلا يأ [ماللاب
 ةعامجلا واوو نونلا فذح هبصن ةمالعو يكب بوصنم عراضم لعف اوسأت ةيفان الو بصنو يردصم

 ريدقتلاو ليلعتلا مالب رورجم اهدعب امو يك نم كبسنملا ردصملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض

 ليلعت فرح اهلعج زوجي ال انه اه يكف  نزحلا ىسألاو سوماقلا يفف ٠ « مكنزح يأ مكاسأ مدعل

 : وحن ًاريدقت] ماللاب ةقوبسملا L3 هنوزيجي ا! مهو هلثم ىلع راجلا لخدي الثل اهدعب ةرمضم ناو

 اهنع ء ءانغتسا ماللا تفذح كنأو يكل لصألا نأ ترّدق اذإ يكب بوصنم ينمركتف [ينمركت يك تئج

 يايإ كماركإل تئج ريدقتلاو « ةرّدقملا ماللاب رورجم اهدعب امو يك نم كبسنملا ردصملاو اهتينب

 ال [ًايوجو اهدعب ةرمضم نأب بوصنملا لعفلاو] ليلعتلل ةديفم [ةراج يكف] اهلبق [ماللا رّدقت مل نإف]
 ي لوك عسل ا ريظت

 اعدختو رسغت نأ اميك كناسل ًاحنام تحبصأ سانلا لكأ تلاقف

 نم يناثلا رطشلا يف امك [ال] دعب عقي امك ءاعدلل اهدعب لعفلا عقو ثيح [نل] : هلوق هيف دهاشلا

 . ملعأ هللاو ؛ فيلا

 اعدختو ٌرغت نأ اميك كناسل ًاحنام تحبصأ سانلا لكأ تلاقف 1

 1 . ليوطلا نم تيبلا

 نم هنأ باوصلاو حيحصب سيلو يراصنألا ناسح ىلإ دهاشلا اذه رئارضلا باتك ىف روفصع نبا بسن

 نيكسملا تحنم : لوقت نيلوعفم ىلإ ىدعتي وهو ءاطعالا وهو حنملا نم لعاف مسا [ًاحنام] : ةغللا

 امهانعمو [رغتل] ريسفت [عدخت] نيزلا ريغ هل تنيزو هتعدخ اذإ دم باب نم هرغت هتررغ عراضم رغت ًامهرد

 : دحاو
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 ةراجلاو ةبصانلا نيب كرتشم فرح يك نأ همالك دافأ دقو « ةمجعملا نيغلا مضو هلّوأ حتفب رختو

 ىلع راجلا لخدي الثل (اوسأت اليكل» : وحن ماللا اهتقبس نإ ةيردصملل نيعتتو روهمجلا بهذم وهو

 : وحن ماللا وأ ينمركت نأ يك كتئج : وحن اهدعب ةيردصملا نأ ترهظ نإ ليلعتلل نيعتتو راجلا

 ادجو وأ ماللا اهتقبس الو اهدعب نأ رهظت مل نإف ةيردصم ذئنيح اهلعج زوجي ال ذإ ينمركت يكل كتثج
 : رعاشلا لوقو ةلود نوكي اليك : وحن « ةيليلعتلاو ةيردصملا : نارمألا زاج اعم

 عقلب ءاديبب انشاهكرتتف يتبرقبريطت نأ اميكل تدرأ

 لعفلا نود لوقلاب مهلماعتو عادخلاو رورغلاو كناسل ةوالح سانلا لك آحئام تحبصأ : ىنعملاو

 يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلل ءاتلاو ضام لعف [لاق] ةفطاع ءافلا [تلاقف] : بارعإلا

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم سانلاو فاضم وهو يتآلا [احنام] هلوقل ناث لوعفم [لك] ماهفتسالل ةزمهلا [لكأ]
 بوصنم حبصأ ربخ [احنام] عفر لحم يف حتفلا ىلع يلبم همسا ءاتلاو ضام لعف حبصأ [تحبصأ] ةرهاظلا

 [اميك] هيلإ فاضم [فاكلا] و حنامل لوأ لوعفم [كناسل] وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةحيتفلاب

 [نأ] امهنم دحاول هجو الو بصنو يردصم وأ فاك فرح هنأ ينيعلا ركذو دئاز [ام] و رجو ليلعت فرح يك

 فوطعم اعدختو ةفطاع واولا [اعدختو] ةيردصملا نأب بوصنم عراضم لعف [رغت] بصنو يردصم فرح

 ليوأت يف هيلع تلحد ام عم ةيردصملا نأو قالطإلل فلألاو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رغت ىلع

 سانلا لك كناسل آحئام تحبصأأ ريدقتلاو حنامب قلعتم رورجملاو راجلاو ةيليلعتلا يكب رورجم ردصم

 . رورغلل

 هذه يف [يك] دعب اهسفنب عراضملل ةبصانلا ةيردصملا [نأ] روهظ نإف [رغت نأ اميك] : هلوق هيف دهاشلا

 روهظو ملعت يك تئج : كلوقوحن مالكلا يف اهب حرصي مل اذإ يك دعب ةرمضم نوكت [نأ] نأ ىلع لدي ةرابعلا
 فرح [نأ] نأ ملع دقو ايردصم افرح تناكل ليلعت فرح نكت ملول اهنأل ليلعت فرح يك نيعي يك دعب نأ

 ام ريغ ىلع ًالاد نيفرحلا نم فرح لك نوك يأ سيسأتلاو يكل ةدكؤم اذه ىلع [نأ] نوكتف ريغ ال يردصم
 . ىا ديكأتلا نم ىلوأ رخآلا هيلع لدي

 عقلب ءاديبب انشاهكرتتف  يتبرقب ريطت نأ اميكل ثدرأ 4
 نيعم لئاق ىلع هل فقوي ملو . ليوطلا نم تيبلا
 ءاملل لخستي هوحنو زعاملا دلج ءارلا نوكسو فاقلا رسكب ةبرقلا [يتبرقب] ةعرسب بهذت [ريطت] : ةغللا

 نأل كلذب تيمس ءارحصلا يه [ءاديب] قرخت يذلا دلجلا نونلا ديدشتو نيشلا حتفب نشلا [ًانش] هوحنو

 . دحأ اهيفام ةيلاخ رفعج ةنزب [عقلب] كلهي يأ . اهيف ديبي اهكلاس
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 ل a مالكلا لوأ يف تردص نإ نذإ : عبارلاو

 اهمسر حصألاو نونلاب مهضعب اهمسر اذكه [نذإ] هسفنب عراضملا بصني امم [عبارلاو]

 نآرقلا ريغ يف بتكت نأ روهمجلل آفالخ راتخملا ءاقنع نبا لاق نكل « اهيلع فقوي امك فلألاب

 ال طيسب فرح يهو مامإلا فحصملا مسر عيتملاف نآرقلا يف امأو يأ ها اهيلع فقوي اهبو « نونلا

 دقو « ةرمضم نأب ال اهسفنب هل ةبصان اهنأ حصألا نكلو عراضملاب ةصتخم ريغ يهو نأو ذإ نم بكرم
 ًاباوج عقو يذلا [مالكلا لّوأ يف تردص نإ] لؤألا : طورش ةثالث بصنلا اهلمعل هريغك فنصملا ركذ

 اهلبق ام ىلع اهدعب ام دمتعا نأب مالكلا يف اوشح تعقو نإف اهلاحم فرشأ يف ذئنيح اهنأل اهلبق مالكل

 . كمركأ اذإ انأ : وحن « اهلبق امع ًاربخ اهدعب ام نوكي نأ اهدحأ : عضاوم ةثالث يف كلذو « تلمهأ

 باوج نوكي نأ ةثلاثلا . كمركأ نذإ ينتأت نإ : وحن « اهلبق طرشل ًاباوج اهدعب ام نوكي نأ ةيناثلا

 : رعاشلا لوقو «جرخأ ال نذإ هّللاو : وحن « اهلبق مسق
 اهليقأ ال نذإ اهنم يننكمأو 2 اهلثمب زيزعلا دبع يل داع نئل

 آدلج اهيمرتو اهحرطتف ةعرسب اهب بهذتو يئام اهيف يتلا يتبرق ذخأت نأ تدرأ امنإ : لوقي : ىنعملا
 . اهيف سينأ ال ناكسلا نم ةيلاخو ءام الو اهيف تابن ال ةلحاق ضرألا يف آيلاب [ةرختم

 ليلعت فرح نوكت نأ زوجي ېکو رجو ليلعت فرح مالا [اميكل] ٠ لعافو لعف [تدرأ] : بارعإلا

 نإف بصنو يردصم فرح [نأ] ةدئاز فرح [ام] و نأب ةدكؤم ةيردصم نوكت نأ زوجيو « ليلعتلا مالل ةدكؤم

 هبصن ةمالعو نأب بوصنم عراضم لعف [ريطت] « اهل تكرم ماع نإ ايردصم افرح [ يف تلمح دل تنك

 ةمالعو ءابلاب رورجم [ةبرق] رج فرح ءابلا [يتبرقب] تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو ةرهاظلا ةحتفلا

 ملكتملا ءايو فاضم [ةبرقو] ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخأ ىلع ةردقم ةرسك هرج

 فطعلاب بوصنم عراضم لعف [كرتت] فطع فرح ءافلا [اهكرتتف] ريطتب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم
 نم لاح [ًانش] هب لوعفم ةبرقلا ىلإ دئاعلا ةبئاغلا ريمضو تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو [ريطت] ىلع
 , ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم ءاديبل ةفص [عقلب] كرتنب قلعتم رورجمو راج [ءاديبب] لوعفملا

 مدقت ببسب كلذو اهل ةدكؤم نأ نوكتف ةيردصم نوكت نأ زوجي [يك] نإف [نأ اميكل] : هلوق هيف دهاشلا
 ةيليلعت يك نوكت نأ لمتحيو ةيردصملا [يك] لبق اهريدقت وا اهدوجو طرتشي يتلا ليلعتلا ىلع ةلادلا ماللا
 ماللا دوجو الولو ةيردصم يك نوكت نأ بجول [نأ] الولو اهدحو [نأ] وه كباسلا نوكيف مالل ةدكؤم

 . ها ةيليلعت [يك] نوكت نأ بجول
 اهليقا ال نذإ اهنم ينشنكساو اهلثمب زيزمعلا دبع يل داع نإل 06

 : هل لاقف هتحدم هبجعأف ناورم نب زيزعلا دبع حدم دق ناكو ةزعريثك هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 : ةديصقلا علطمو . هيلع بضغو هدرطف هرمأ بحاصو هبتاك نوكي نأ بلطف مكتحا

 )١( ص / ٣ج كلاسلا ةياده : نيدلا ییحم دمحم ١٦١۔١١٣ :
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 ا ب ادم ًلبقتسم اهدعب لعفلا ناكو

 فطاعلا دعب ام نأ رابتعاب بصنلا زاج ءاف وأ واو اهيلع قباسلا ناك نإف نئل هّللاو ريدقتلا نآل

 هلوقو . «اليلق الإ كفالخ نوئبلي ال اذإو» : ىلاعت هلوق يف ةعبسلا ارق هبو عفرلا بلاغلاو هلبق ام
 ةيقب ىلع ًاسايق [البقتسم اهدعب لعفلا ناكو] هلوق يف روكذم يناثلا طرشلاو «نوتؤي ال اذإف »8 : ىلاعت

 ًاديز بحا انا : لاق نمل اباوج قدصت نذإ : وحن يف عفرلا بجيف لاحلا يف لمعت ال اهنإف بصاونلا

 ا ر رولا ةي وم ل اب انوع EE SL GSE يعرب تع

 اَهْلُِيِمُدو اهِّصْن ذالبلا ل ا لا تاضقارلا تر تفلح

 ةفيلخلا زيزعلا دبع نب رمع دلاو مكحلا نب ناورم نب زيزعلا دبعوه [زيزعلا دبع] عجر [داع] : ةخللا
 اهنم انكمتم ينلعج يأ [اهنم يننكمأ] ة زئاجلا رايتخا يف همكح نيح هل اهلاق يتلا ةملكلا [اهلثم] لداعلا يومألا
 اذإ ليفي نالف يأر لاف مهلوق نم ءافلاب [اهليفأ] الف ىوريو ةانثملا فاقلاب يهو اهدرأ الو اهتكرت ال [اهليقأ ال]

 . هي لخألا يبني ال ام ىلإ | هنع لدعو باوصلا كرت

 يل ةرواشملاو هل ةباتكلا يهو ىلوألا يتبلط ريغ بلطأ ال ةيناث ةرم زيزعلا دبع ينانم نإ هّللاو : ىنعملا

 . هرومأ عيمج يف

 [داع] « مزاج طرش فرح [نإ] نئل هللاو هريدقت ةردقم مسق باوج يف ةعقاو ماللا [نشل] : بارعإلا
 وهو داع لعاف [دبع ] « داعب قلعتم رورجمو راج [يل ] . طرشلا لعف مزج لحم يف حتتفلا ىلع ينبم ضام لعف
 [داعإ ب قلعتم رورجملاو راجلاو ءابلاب رورجم لثم رج فرخ ءابلا [اهلثمب] . هيلإ فاضم [زيزعلا] و فاضم
 داع ىلع فولتعم سام لعف [نكمأ | ةفلطاع واولا [يتنكمأو | 3 هيلإ فاضم ةبئاغلا ريمضو فاضم لثمو اضيأ
 E مالكتملا [ءايإ و ةياقولل نونلاو زيزعلا دبع ىلإ دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

 نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف ليقأ |اهليقأ | , ةيفان [ الإ ءازجو باوج فرح [نذإ] [نكمأ] ب قلعتم رورجمو
 دئاعلا ةبئاغلا ريممض | ءاهلا | و انأ هريدفت ًابوجو هبف رتتسم هلعافو « ةرهاظلا ةمضلا هعفر ةمالعو مزاجلاو بصانلا

 مسقلا باوج با رعرالا نم اهل اهل لحم ال لوعشملاو لعافلاو لعقلا نم ةلمجلاو هب لوعفم هل اهلاق يتلا ةملكلا ىلإ
 . مسقلا باوج هيلع لدي فوذحم طرشلا باوجو

 وهو اهدعب عقاولا عراصتلا لعفلا اهب بصتني ملف [نذإ | لمعأ ثيح | اهليقا ال ثنذإ] : هلو هيك اا
 . مسفلا باوج | اهليقأ ال | ةلمج نال مالكلا وشن .- يف تعقو دق تيبلا اذه يف [نذإ] نال | اهليقأ ال ثذإ | : هلوق
 . !'"فرصتب ها اهتلمج ردص ىف ةعقاو يأ ةردصم نوكت نأ اهب بصنلا طرش سو

 ۱۹۹-۱۷١ نم / ” اح كلاشلا ةباذه . نيدلا يبحم دمحم (۱)
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 «كمركأ هللاو ًاذإو «كمركأ نذإ :وحن ةيفانلا الب وأ مسقلاب اهنع ًالصفنم وأ اهب ًالصتمو
 بصني ام يناثلاو ٠ ءازجو باوج فرح ىمستو كيتآ انأ :لاق نمل اباوج كئيجأ ال اذإو

 0 OE EEO اهدعب نأ رايضإب عراضملا

 الب وأ مسقلاب اهنع ًالصفنم وأ اهب الصتم] هنوك ثلاثا [و] لاحلا يف ءازجلل لخدم الو لاح هنأل

 عم اهفعضل اهدعب لعفلا عفر بجوو تلمهأ ركذ ام ريغب عراضملا لعفلا نيبو اهنيب لصف نإف [ةيفانلا

 بصنلا عنمي ملف ديكأتلل هب ءيج دئاز هنأل مسقلاب لصفلا رفتغا امنإو اهدعب اميف لمعلا نع لصفلا

 ام لاثم اذه [كمركأ نذإ : وحن] يفنملا نم ءزجلاك يفانلا نأل مدعلا ةلزنم اهليزنتل ةيفانلا البو

 ةمالعو نذإب بوصنم عراضم لعف مركأ بصر ءازجو باوج فرح نذإ هبارعإو طورشلا تفوتسا

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرصخأ حتف هبصن

 واولا بصنو ءازجو بوج فرح نذإ [هبارعإو] مسقلاب لصفلا لاثم اذه [كمركأ هّللاو نذإو] هب

 بوصنم عراضم لعف مركأ هرخآ رسک هرج ةمالعو واولاب رورجم هب مسقم ةلالجلا ظفلو رجو مسق فرح

 ال نذإو] هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نذإب

 لعف ء يجأ ةيفان ال بصنو ءازجو باوج فرح نذإ [هبارعإو] ةيفانلا الب لصفلا لاثم اذه [كثيجأ

 لصتم ريمض فاكلاو انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو نذإب بوصنم عراضم

 فرح] نذإ [ىمستو] ةثالثلا ةلثمألاب قلعتم اذه [كيتآ انأ لاق نمل ًاباوج] هب لوعفم بصن لحم يف

 ال اهنأ ريغ هرخخآ وا هوشح وأ هردص يف تعقوأ ءاوس رخآ مالك هب باجم مالك يف اهعوقول [باوج

 هركذ ام مث رخآ مالك نومضمل ءازج هيف يه ام نومضم نأل [ءازجو] هردص يف تعقو نإ الإ بصنت

 نبا هب حرص يذلا وه مسقلاب لصفلاك بصنلا لمع نم نذإ عنمي ال ةيفانلا الب لصفلا نأ نم فنصملا

 حرش يف يهكافلا لاق . هعمج ةرثك ىلع ليهستلا تتاف اهنأ ىتح نوريثك اهركذ لمهأ نإو ماشه

 مهضعب راشأ كلذ ىلإو ههبشو فرظلاب لصفلا روفصع نباو ءادنلاب لصفلا ذاشاب نبا رفتغاو رطقلا

 : ةثالثلا طورشلا ركذ ًاضيأ هيفو : لاق ثيح
 البقتسماهدمب ًالعف تقسو الأ كتتأ اذإ نذإ لمعأ

 دله نا اد را فج الا ةف نا كف اذإ رذحاو

 البنلا سيئر روفصتع نبا يأر ىلع رورجمب وأ فرظب لصفاو

 المعت ال نا نيهجولا نسمحاف الا فطع فرحب ءىجت نإو

 هديفي امك بصنت ال اهنإف ةيفانلا الو مسقلا ريغب لعفلا نيبو اهنيب لصف اذإ هنأ حصألا نكلو ها

 [اهدعب نأ رامضإب عراضملا لعفلا بصني ام] بصاونلا يمسق نم [يناثلاو] هكاوفلا . يف همالك

۹ 



 يك مال : يهو ةسمخ لّوألاف ًابوجو هدعب نأ رمضي امو ًازاوج هدعب نأ رمضي ام :نامسق وهو

 REE سا تافطاعلا وأو مثو ءافلاو واولاو (نيلاعلا برل ملسنل انرمأو» وحل

 اهدعب نأ رامضإب عراضملا بصنت يتلا ءايشألا نم يناثلا : لاق هنأكف ام ىنعم ىلع دئاع ريمضلا
 امو] زاجل مالكلا يف ترهظ ولو [ًازاوج هدعب ْنأ] رّدقي يأ [رمضي ام] امهل ثلاث ال [نامسق وهو]

 يأ [يك مال يهو] فورحلا نم يأ [ةسمخ لّوألاف] اهراهظإ عانتمال كلذو [ًبوجو هدعب نأ رمضي
 نال رجلا مال اهل لاقيو اهفذح دنع ليلعتلا ةدافإ يف اهفلخت اهنأل يك ىلإ تفيضأو ةيليلعتلا ماللا
 : نارمأ اهدعب نأ رامضإ زاوج طرشو . ًاظفل اهب رورجم لعفلاو ة ةرمضملا نأ نم كبسنملا ردصملا

 نإف كروزأل كتئج : وحن الب لعفلا نرتقي ال نأ يناثلاو . يفنم صقان ضام نوكب قبست ال نأ لوألا
 الب لعفلا نرتقا نإو . دوحجلا مال يف يتايس امك اهدعب نأ رامضإ بجو روكذملا نوكلاب تقبس

 ةيفانلا ال يف نونلا ماغدإب عال نوكي الثلإ» : نا راهظإ بجو ةدئازلا وأ ةيفانلا

 مالب قدصت يك مال مث < ديكاتلل ةدئازلا ماللا يف نونلا ماغدإب (باتكلا لهأ ملعي الثل» : وحنو
 تقلخ اموإ : وحن ةمكحلا مالو «رخأت امو كبنذ نم مدقت ام هللا كل رفغيلط : ىلاعت هلوقك ليلعتلا
 هئاحبس هلاعفأ نأل ليلعتلا مال ماللا هذه نكت ملامنإو ةياقولا نون رسكب «نودبعيل الإ سنإلاو نجلا

 : وحن اهلبق ام ىضتقمل ضيقن اهدعب ام يتلا يهو ةبقاعلا مالو . ضارغألاو للعلا نع ةهزنم ىلاعتو

 هرمأ ةبقاع راصف مهل نيع ةرق نوكيل ناك امنإ هطاقتلاف 4 ًانزحو اودع مهل نوكيل نوعرف لآ هطقتلافإ»
 لدعأل ترماو» : وحن رمأ دعب اهعوقو بلاغلاو دعتم لعف دعب يتأتو ةدئازلا يهو ديكأتلا مالو ًاودع

 ملسنل انرماوط : وحن ] مهشعب دنع هلثمو « نأ ترمضأو ماللا تديزف لدعأ نأ ترمأ هلصأ 4 مكنيب

 لعافلا بئان عفر لحم يف لستم ريمس انو ةخيصلا ريغم ضام لعف رمأ هبارعإو [# نيملاعلا برل
 مال يف كلذ ز زوجي امك زاجملا ةهج ىلع ليلعتلا مال ماللا اهيف لاقي لأ ردح ةدكؤم ماللا ملسنل
 دعب نا ترمصأ امثإو . ماللا .اعب ًازاوج ةرمصم ناب و عراضم لعف مل اسن ةبقاعلاو ةمححلا

 لوعفمو ممل ماللا ماسنل ديجسلا يفو ٠ مسالا ىلع العناد رجلا فرح نوکیل ةروكذملا تاماللا
 انل ليق يا رمالل ليلعت يه ىرشخمزلا لافو . دامن يحل سصالحالاب انرمأ 5 فوذحم يناثلا انر ها

 وب ا 5 يف مل ر ناو ةدئاز اهنا ىلإ ةيطع نبا تهدر. ملت نا لال اا

 امأو 3 تاو ثدرأ 0 نأ سوف ىف ممن يف مال نا ىلإ ابهذ ٠ راو يناسنلا لب كلدش يعلو

 نايبلل ةدا إلا یا راسعملا هب داري اهايث لعفلاو فودحسب قلعت ماللا نأ مههذف ااو ۵ و

 هوجولا ىمسلا ئذو ها ملست لاب انرما نبا ءانلا نعمت ماللا ل ريخو اا امه. مالسإلل ,مألاو

 نابقاعتي اھا یت نأ نأ مقوم ةعفاو رمأللا لوعشم اهداعب امو ملا نأ وهو اسما اح و ا ةروث املا

 رامضإب اهءاعب بتن لمعلا ناو | تافطاعلا وأو مثو ءافلاو واولاو] ها موس نأو مولا ومر
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 :هلوق وحن لعفلا ليوأت يف سيل يأ :صلاخ مسا ىلع

 ينيع رقتو ةءابع سبلو

 ليوأت يف سيل يأ صلاخ مسا ىلع] هيلع تلخد يذلا لعفلل تافطاع نوكت نأ طرشب آزاوج نأ
 مسالا كلذب جرخف لعفلا ىنعم هب دصقي ال هنأل ردصملاك كلذو حيرصلا مسالا هل لاقيو [لعفلا

 هنإف بابذلا ديز بضغيف رئاطلا : وحن ماللاو فلألل ةلص عقاولا مسالاك لعفلا ليوات يف وه يذلا

 ةعبرألل ليثمتلا يف عرش مث . ريطي يذلا ليوأت يف رئاطلا وه يذلا مسالا نأل بضغي عفر هيف بجي
 3 E يأ ها اهلوق ىلوألا : يهكافلا لاق [هلوق وحن] لاقف واولاب أ ًاثدتبم فرحألا

 نب نب ةيواعم جوز ةيبالكلا نوسيم ىمسملا صخشلا يأ هلوقو : يرهزألا لاقو

 ا لوس كان حن دف ملا سنان رت يعاجسلا لاق ها ديزي هتبا مأو هنع

 : ثينأتلاو ةيملعلل

 فوفشلا سبل نم يلإ بحأ [ينيع رقتو ةءابع سبلو]

 اهسفن قيض اهيف ركذت ةيواعم جوز ةيبالكلا لدحب تنب نوسيم اهتدشنأ رفاولا نم ةديصق نموهو
 « هردق يردت امو ميظع كلم يف تنأ : لاقو اهنع لدعو ةيواعم اهيلع ىرست نيح اهيلع مهلا ءاليتساو

 اهسأر طقسمل ركذتلاو اهئابآ ىلإ نينحلا رثكت تناكف ماشلا ىلإ ودبلا نم اهلقن نيح اهتدشنأ ليقو

 اورألا قفخت تيبل

 ينيع رقتو ةءابع نو

 يتيب رسک يف ةريسك لكاو

 جف لكب حايرلا تاوصأو
 ينود قارطلا حبني بلكو

 فيحن يمع ينب نم قرخو

E 1۹ينيع رقتو ءابسع ٦] 

 هيف حاورألا فلت تتل

 ينسيع رقتو ةءابع سبلو

 جف لكي حايرلا تاوصأو
 ينود قارطلا حبني بلكو
 فيحن يمع يشب نم قرخو

 : يهو « ةديصقلا هذه دشنت يهو « موي تاذ اهعمسف

 فرهكتتلا سل نيم ىلإ بخ
 فيغرلا لكأ نم يلإ بحأ
 فوقدلا رقن نم يلإ بحأ
 فولا طق نم يلإ بحأ
 فينع جلع نم يلإ بحأ

 فوفشلا سبل نم يلإ بحأ
 فينم رصق نم يلإ بحأ
 فسيتم رصق نم يلإ بحأ

 فيغرلا لكأ نم يلإ

 فوفدلا رقن نم يلإ
 فولأ طق نم يلإ
 فينع جلع نم يلإ

 تأ
2 1 

 با
2 7 

 بحا
2 
 بسحا



nenn ON ERAS Aممم م امم دم راماافمر وام ون افمم عي هامان همم وم امهم فقر و وراهم و رو راف ماعم .قيقق و هرواقو  

 ةياور باوصلا مث . اهقلطف ًافينع ًاجلع ينتلعج ىتح تيضر ام : هنع هللا يضر ةيواعم لاقف

 : هلبق هلوق ىلع ًافطع واولاب روكذملا تيبلا
 هيف حاورألا قفخت تيبل

 . ةيواعم جوز ةيبالكلا لدحب تنب نوسيم اهتدشنأ . رفاولا نم تايبألا

 : هلوقو

 [يئيع رقتو ةءابع سبلو]

 : اذكه ةديصقلا علطمو . نتاملا دهاوش نم هردصف

 كيف رصف نم ىلإ با ةنيف حاورألا قفتشت تيبل
 كيلا نيك نم يدل[ اجا كجي قمر اع نو

 حتفب [رقتو] « ةيسكألا نم عون دملاب [ةءابع] . يلاعلا [فيئملا] « حير عمج واولاب [حاورألا] : ةغللا
 وهو رارقلا نم ليقو ةرارحلا دض ليقو مونلا وه يذلا دربلا نم ةدراب يا ةريرق نيع مهلوق نم فاقلاو ءاتلا

 ‹« رورسلاو جرفلا نع ةيانك نيعلا رارق مهضعب لاقو . نب ىلإ عزملعلا نع تدكتس ترق اذإ نجلا قآل درسا

 يلي يذلا ءابخلا بناج [تيبلا رسك] « قيقرلا بوثلا وهو اهرسكو اهحتفب فش عمج نيشلا مضب [فوفشلا]
 [قرخلاو] ءاهب برضت يتلا ةلآلاوه فد عمج لادلا مضب [فوفدلاو] « عساولا قيرطلا [جفلاو] ء ضرألا

 ال يذلا [فينعلا] . مجعلا رافك نم لجرلا [جلعلاو] « ليزهلا [فيحنلاو] « يخسلا ةمجعملا ءاخلا رسكب
 . نونلا لدب ماللاب فيلع لجع : ىوريو . هيف قفر

 هيف انأ امم ّيلإ بحأ يلهأب رورس يأ ينيع ةرقو « ةيدابلا لهأ ةداع ىلع رعش نم ءاسك سبلو : ىنعملا
 . فوفشلا سبل نم

 ةلمجلاو لعاف [حاورألا] عراضم لعف [قفخت] ٠ ًادتبم [تيب] ءادتبالا مال ماللا [تيبل] : بارعإلا

 بئان عفري لعفلا لمع لمعي ليضفت لعفأ [بحأ] و أدتبملا ربخ [بحأ] « قفختب قلعتم [هيف] [تيبل] ةفص
 راج [يلإ] « وه هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو < لوعفملل ينبملا نم غوصم هنأل لوعفملا بصنيو لعافلا

 ةفطاع واولا [سبلو] ءرصقل تعن [فينم] ء ًاضيأ بحأب قلعتم [رصق نم] « [بحأ] ب قلعتم رورجمو
 واولا دعب ًازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف [رقت] ةفطاع واولا [رقتو] هيلإ فاضم [ةءابع] « ًادتبم [سبل]
 لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف [ينيع] « صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا

 كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم سفنلا [ءاي] و فاضموهو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسائملا ةكرحب

 يذلا أدتبملا رخ [بحأ] « ينيع ةرقو ةءابع سيلو : ريدقتلاو [ةءابع سبل] ىلع فوطعم اهدعب ف [نأ] نم
 0 بئانو ء لوعفملا بصنيو لعافلا بث بئان عفري لعفلا لمع لمعي ليضفت لعفأ بحأو ‹ سبل وه

 هيلإ فاضم [فوفشلا] و فاضم [سبل] و بحأب' قلعتم [سبل نم] و بحأب قلعتم [ّيلإ] وه هريدقت ابوجو هيف
 - سفنلا [اي]و هيلإ فاضم [تيب]و فاضم [رسك] و لكأب قلعتم [رسك يف] هيلإ فاضم [ةريسك] و أدتبم [لكأ]

 قف



 ةغللا . داعس تناب حرش يف ماشه نبا هيلع هبن امك مهو دقف سبلل ظفلب ماللاب هاور نمو
 ءاتلا حتفب رقتو « ةيسكألا نم فورعم عون ّدملاب ةءابعلاو . يلاعلا فينملاو حير عمج واولاب حاورألا

 دض يه ليقو « مونلا وه يذلا دربلا نم ةدراب يأ « ةريرق نيع : مهلوق نم فاعسإلا يف امك فاقلاو

 لاقو « هريغ ىلإ حومطلا نع تنكس ترا اذ نيعلا نأل نوكسلا وهو رارقلا نم ليقو « ةرارحلا
 « اهرسكو اهحتفب فش عمج نيشلا مضب تب فوفشلاو « رورسلاو حرفلا نع ةيانك نيعلا رارق مهضعب

 فوفدلاو . عساولا قيرطلا جفلاو ضرألا يلي يذلا ءابخلا بناج تيبلا رسكو « قيقرلا بوثلا وهو
 فيحنلاو « يخسلا ةمجعملا ءاخلا رسكب قرخلاو « اهب برضي يتلا ةلآلا وهو فد عمج لادلا مضب

 لدب ماللاب فيلع لجع ىوريو هيف قفر ال يذلا فينعلاو . مجعلا رافك نم لجرلا جلعلاو « ليزهلا

 رقت سبل ىلع فطع فرح و اولا رقتو هيلإ فاضم ةءابع ادتبم سبل فطع فرح واولا بارعإلا . نونلا
 ةردقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم لعاف ينيعو ةفطاعلا واولا دعب ًازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف
 اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم منم ءايلا لبق ام ىلع
 « ةءابع سبل ىلع فوطعم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم سفنلا ءايو فاضم وهو

 ليضفت لعفأ بحأو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ربخ بحأ « ينيع ةرقو ةءابع سبلو ريدقتلاو

 يلإ ٠ و هريدقت ًابوجو هيف رتتسم لا ی و ااا مقرب لهغلا رع لفي
 مسا نأ عم لعافلا بئان عفري بحأ نوك هجو حرشلا لَوُأ يف تنيب دقو 8 بح ا لوف رورو زاك

 نم ءاسك سبلو ىنعملاو : هيلإ فاضم فوفشلاو . رورجمو راج سبل نم « لعافلا عفري ليضفتلا

 [لكأ نم] بحأب قلعتم [يلإ]وه هريدقت ابوجو هيف رتتسم لعافلا بئانو 3 ادتبملا ربخ [بحأ | تيب ىلإ فاضم

 ورورجمو راج [لكب] هيلإ فاضم [حايرلا] ًادتبم [تاوصأو] [لكأ] ىلإ فاضم [فيغرلا | و ًاضيأ هب قلعتم

 رقن ىلإ فاضم [فوفدلا] و بحأب قلعتم [رقن نم] بحأب قلعنم [يلإ | ربخ | بحأ | | لك] ىلإ فاضم [ جف]
 ربخ [بحا] هيلإ فاضم سفنلا [ءاي] و ناكم فرظ [نود] بلكل ةفص [قارطلا حبني ] ةلمجو ادنبم [بلك]

 1 هب ىلعتم ةدعب امو ادتبملا

 ينب] و ملاسلا ركذملا عمج ىلع لومحم هنأل ءايلاب رورجم [ينبا] رج فرح نم [يني نم | اداتبم [ قرخو |
 [قرخل] ةفص رورجملاو راجلا ةلمجو هيلإ فاشضم سشلا | ءايإ و فاضم معو هيلإ فاضم [ مو فاضم

ل ةفص [فينعو] بحأب آضيأ قلعتم [ جلع نم] بحأب قلعتم [ّيلإ | ربح [بحأ] ىرخأ ةمص | فيحت]
 . جلع

 : ملعأ هللاو . رهطظ اماده

 فطاع دعب آزاوح ةرمضم نأب لعفلا رخا يه يتلا ءارلا بصن ثيح [ينيع رقتو | : هلوق يف دهاشلا
 . ها سبل وهو « لعفلاب ريدقىلا نم صلاح مساب قبسم

 حراشلا بارعإ نم دهاشلا نايبو دهاشلا تبب بارعإ : | هيبنت ]
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 :هلوقو

 هيضرأف رتعم عقوت الو

 : فوفشلا سبل نم هيف انأ امم يلإ بحأ يلهأب يرورس يأ : ينيع ةرقو ةيدابلا لهأ ةداع ىلع رعش

 فطاع دعب ًآزاوج ةرمضم نأب لعفلا رخآ يه يتلا ءارلا بصن ثيح ينيع رقتو هلوق يف دهاشلاو

 : هلوق] وحن ءافلا لاثم [و] سبل وهو « لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مساب قوبسم

 برت ىلع ًابارتأ رثوأ تنك ام [|هيسضرأف رتعم عقوت الول

 نيعلاب رتعملاو « هلوصح يجرت ءيشلا عقوت ةغللا . طيسبلا نموهو « هلئاق مسا ىلع فقأ مل

 قوف ةانثملا ءاتلا رسكب برت عمج بارتألاو ٠ فورعملل ضرعتملا : قوف ةانثملا ءاتلاو ةلمهملا

 رب ىلع هلوقو « هنس يف هيواسيف هيف دلو يذلا لولا يف دلوي نم لجرلا برتو « ءارلا نوكسو

 ًادتبم عقوت دوجول عانتما فرح الول بارعإلا . ًاضيأ ءاتلا رسكب برت عمج ءارلا حتفو ةانثملا ءاتلا رسكب

 نأب بوصنم عراضم لعف يضرأ « عقوت ىلع فطع فرح ءافلا هيضرأف هيلإ فاضم رتعمو فاضم رهو

 برست ىلع ًابارتأرثوأ تنك ام هيضرأف رتعم عقوت الول-۷

 . هلئاق مسا ىلع فقوي ملو . طيسبلا نم تيبلا

 : حراشلا هيلع ملكت دقو . نتاملا دهاوش نم هردصو

 فورعملل ضرتعملا قوف ةانثملا ءاتلاو ةلمهملا نيعلاب رتعملا 8 هلوصح يجرت ءيشلا عقوت : ةغللا

 يف هيواسيف هيف دلو يذلا تقولا يف دلوي نم لجرلا برتو ءارلا نوكس « قوف ةانثملا رسكب برت عمج بارتألا

 ماشا ءاتلاب برت عمج ءارلا حتفو ةانثملا ءاتلا رسكب برت ىلع موقو ةنس

ا رعاشلا رثآ ام هؤاضرإو فورعملا لعفل ضرعتي نم عقوت الول : ىنعملا
 ىلع نسلا ىف يف هريغل يواسمل

 . هنس يف هل يواسملا

 فاضم [رتعم] و فاضم وهو ًابوجو فوذحم هربخو أدتبم [عقوت] دوجول عانتما فرح [الول] : بارعإلا
 ناب بوصنم عراضم لعف [يضرأ] عقوت ىلع فطع فرح ءافلا [هيضراف] هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم هيلإ

 هريذقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ء ماهلاو ةفطاعلا ءاعلا دعي اوج ةردضم

 هلعافو عوفرم عراضم لعف [رثوأ] اهمساو لصتم ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف : ناك [تنك] ةيفاد ]1 [انأ]

 بصن لحم يف رثوأ ةلمجو رثوأب قلعتم رورجمو راج [برت ىلع] هب لوعفم [اهبارتأ] انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 : ناك ربح

 هنأل عقوت وهو صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا ءافلا دعب ةرمضم نأب بصن ثيح [هيضرأف] : هلوق هيف دهاشلاو

 . فرصتب ها . هايإ يئاضرإفرتعم عقوت الول ريدقتلاو لعفلا ليوأت يف سيل
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 :هلوقو

 هلقعأ مث ًاكيلس يلتقو ينإ

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم ىف لصتم ريمض ءاهلاو ةفطاعلا ءافلا دعب ًازاوج ةرمضم

 يف لصتم ريمض ءائلاو ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك تنك  ةيفان ام « انأ هريدقت
 « انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم عراضم لعف رثوأ اهمسا عفر لحم

 ربخ بصن لحم يف تيبلا رخآ ىلإ رثوأ ةلمجو رثوأب قلعتم رورجمو راج برت ىلع هب لوعفم ًابارتأ
 نسلا يف ةربغل يواننملا زعاشلا رثآ ام وؤاضرإو فوزعملا لفل ضرعتي نما عقوت اول ىتعملاو + ناك
 ىلع ةفطاعلا ءافلا دعب ةرمضم نأب بصن ثيح هيضرأف هلوق يف دهاشلاو . هنس يف هل يواسملا ىلع

 « يرهزألا هلاق هايإ يئاضرإف رتعم عقوت الول ريدقتلاو لعفلا ليوأت يف سيل هنأل عقوت وهو صلاح مسا
 : هلوق] : وحن مث لاثمو

 رقبلا تفاع امل برضي روثلاك [هلقعأ مث آكيلس يلستقو ينإ

 رسقبلا تفاع امل برضي روثاك هلقعأ مئاآكيلس يلتقو يسنإ 4

 نتاملا دهاوش نم هردصو . يمعثخلا ةكردم نب سنأ : هلئاق . طيسبلا نم تيبلا

 نم [هلقعأ] و ناويحلا ةايح يف امك ةكلس نب كيلس : لاقي لجر مسا ريغصتلاب [كيلس] : ةغللا

 برضيف هتفاع ءاملا فاع اذإف هعبتن رقبلا نأل رقبلا نم ركذلا وهو فورعم [روثلا] و هتيد تيطعأو ليتقلا تلقع

 هب برضيف برشلا نع رقبلا دصيف ءاملا ىلع ولعي يذلا وهو بلحطلا روث روثلاب دارملا ليقو هعم درتف ءاملا دريل
 لجرلا فاعو هريغ فيوخت هب لعفلا عوقو نم ضرغلا نأل لوألا هيبشتلل بسانملاو هبرشتف قرفتيل رقبلا بحاص
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 E ا ل

 5 يريغ فيوختل ركذ ام ىلَعَف : لوقي هنأكف برشتف رقبلا هعبتتو ءاملا محتقيف روثلا برضي امنإو نبل تاذ

 ةفطاع واولا [يلتقو] اهمسإ بصن لحم يف لصتم ريمض [ءايلا] و بصنو ديكوت فرح [نا] : بارعإلا
 0 ا ا لل

 ايوجو هيف تتسم هلعافو ةفطاعلا مث دعب ازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف [لقعأ] يلتق ىلع فطع فرح

كيلس يلتقو ينا ريدقتلاو يلتق ىلع فوطعم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو انأ هريذشت
 هايإ يلقع مث ًا

 اراوج هيف رتتسم لعافلا بئانو ةغيصلا ريغم عراضم لعف [برضي] نإ ربخ عفر لحم يف رورجمو راج [روثلاك]

 . لعاف[رقبلا] ثيداتلل ءاتلاو صام لعف [فاع] هريغ دوجوب ع يش دوحول ةطبار [امل | وه هريدقت
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 E O 4ًالوسر لسري وأ» : ىلاعت هلوقو

 هل لاقي لجر مسا ريغصتلاب كيلس ةغللا . طيسبلا نم وهو « يمعثخلا ةكردم نب سنأ هلاق
 فورعم روثلاو « هتيد تيطعأ : ليتقلا تلقع نم هلقعأو « ناويحلا ةايح ىف امك ةكلس نب كيلس
 دارملا ليقو « هعم درتف ءاملا دريل برضيف هتفاع ءاملا فاع اذإف هعبتت رقبلا نأل رقبلا نم ركذلا وهو

 نع قرفتيل رقبلا بحاص هبرضيف برشلا نع رقبلا دصيف ءاملا ىلع ولعي يذلا وهو بلحطلا روث روثلاب
 نم تفاعو « هريغ فيوخت هب لعفلا عوقو نم ضرغلا نأل لّوألا هيبشتلل بسانملاو « هبرشتف ءاملا

 بصنو ديكوت فرح نإ بارعإلا . برشي ملف ههرك اذإ فايع هفاعي بارشلا وأ ماعطلا لجرلا فاع

 فوطعملاو فوطعم يلتق نإ مسا ىلع فطع فرح واولا اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءايلاو
 ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هبصن يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي
 ردصم لتقو اهلبق ام رسك الإ اهبساني ال ءايلا نأل ةبسانملا ةكرحب لحملا لاختشا اهروهظ نم عنم

 « هيلإ فاضم ملكتملا ءاي وهو هلعافو فاضم وهو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي

 ًازاوج ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف لقعأ  يلتق ىلع فطع فرح مث . يلتقل هب لوعفم ًاكيلس
 امو نأ نم كبسنملا ردصملاو انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ةفطاعلا مث دعب

 لحم يف رورجمو راج روثلاك « هايإ يلقع مث ًاكيلس يلتقو ينإ ريدقتلاو « يلتق ىلع فوطعم اهدعب

 ةطبار امل « وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو ةغيصلا ريغم عراضم لعف برضي نإ ربخ عفر
 يف يلثم ىنعملاو . لعاف رقبلا « ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف فاع « هريغ دوجوب ءيش دوجول
 تناكو « ءاملا اهبرش نم تعنتما اذإ برضي رقبلا نم ركذلاك هتيدل يئاطعإ مث ةكلس نب كيلسل يلتق

 تاذ اهنأل برضت ال شطعلا ةلقل وا ءاملا ةرودكل امإ برشت ملف رقبلا اودروا اذإ اهتداع نم برعلا

 فيوختل ركذ ام يب لعف : لوقي هنأكف برشتف رقبلا هعبتتو ءاملا محتقيف روثلا برضي امنإو « نبل
 لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا مث دعب بصن ثيح هلقعأ مث هلوق يف دهاشلاو . يريغ

 باجح ءارو نم وا ًايحو الإ هللا هملكي نا رشبل ناک امر [یلاعت هلوق] : وحن « وا » لاثم [و] يلتق وهو

 ةيفان ام هبارعإو . ًايحو ىلع ًافطع وأ دعب نأ رامضإب لسري بصنب عفان ريغ ةءارق يف [ًالوسر لسري وأ]
 ملكي بصنو يردصم فرح نأ مدقم اهربخ بصن لحم يف رورجمو راج رشبل صقان ضام لعف ناك
 ناك مسا اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف هللا هب لوعفم ءاهلاو ناب بوصنم عراضم لعف

 وأ ًايحوم ليوأت يف لاح ًايحو رصح ةادأ الإ ء رشبل انئاك هللا ميلكت ناك امو ريدقتلاو رشبل ةلمج اهربخو
 ءارو نم هيلإ كلذ الصوم وأ ريدقتلاو لاحلا ىلع بصن عضوم يف رورجمو راج ءارو نم فطع فرح

 يلتق وهو لعفلاب ريدقتلا نم صلاخ مسا ىلع ةفطاعلا مث دعب بصن ثيح [هلقعأ مث] : هلوق هيف دهاشلا
 5 فرضت ہا

۷ 



 SA مدقت امك ةرامجلا يك : ةتس ًابوجو هلعب نأ رمضت ام وهو يناثلاو

 نأي بوصنم عراضم لعف لسري ايحو ىلع فطع فرح وأ هيلإ فاضم باجحو فاضم وهو باجح
 ازاوج هيف رتتسم هلعافو لعفلا ريدقت يف سيل آيحوو ًالاسرإ وأ ايحو الإ ريدقتلاو وأ دعب آزاوج ةرمضم

 هلوقو « لسري وه وأ يأ وه ريدقتب لسري عفرب رماع نباو عفان أرقو « هب لوعفم ًالوسر « وه هريدقت
 هنأل نيقابلا ةءارق ىلع بوصنمو رماع نباو عفان ةءارق ىلع عوفرم «ءاشي ام هنذإب يحويف» : ىلاعت
 [ةراجلا يك] اهدحأ . فورحلا نم [ةتس ًابوجو هدعب نأ رمضت ام وهو يناثلاو] لسري ىلع فوطعم
 اإ يمركت ف كت وحب اريدقت الو اظفل اهبلع ماللا لب مل يلا يهو ابيرق [مدقت امك] ةيليلعتلا

 ماللا اهنع ترخأتوأ « رجو ليلعت فرح يك اهبارعإ يف ذئنيح لوقتف ينمركت يكل لصألا نأ ردقت مل
 : رعاشلا لوقك

 سلتخم ريغ ينتدعو ام ةيقر ينيضقتل يك 54

 : هلبقو تايقرلا سيق رق نب هللا دبع : هلئاق . ديذملا نم تيبلا

 سنأ ام ريغ نم ةولخن يف ةيقر ىقلأ ينتيل
 سلتخم ريغ ينتدعو ام ةيقر ينيضقتل يك

 “سقللاب نوعاملا عنمت اهملكت اذإ ةولخ

 ىنعمب يميم ردصم هنأ يدادغبلاو ينيعلا ركذ [سلتخم] تدعو امب يل يفوتل [ينيضقتل] : ةغللا

 . ةداملا هذه نم مسا سلتخم نوكي نأ هيلإ بهذ امم لضفأو ًافطح ءيشلا ذخأ وهو سالخإلا

 عراضم لعف [ينيضقت] فاكلل ةدكؤم ليلعتلل [ماللا] [ينيضقتل] ليلعت فرح [يك] : بارعإلا
 [ءاي] و ةياقولل نونلاو ةرورضلل ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو ليلعتلا فرح دعب ةرمضم نأب بوصنم

 [دعو] [ينندعو] يضفتل ناث لوعفم يذلا ىنعمب لوصوم مسا [ام] يضقت لعاف [ةيقر] لوأ لوعفم ملكتملا

 لوا لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو ةيقر ىلإ دوعي يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم لعافلاو ثينأتلل ءاتلاو ضام .لعاف

 ر هنأ ىلع [دعو] ب بوصنم ريمض دئاعلاو , لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو دعول

 الوأ الوعفم عقاولا لوصوملا مسإلا نم لاح [ريغ] هينتدعو يذلا ينيضقتل مالكلا : ريدقتو فوذحم يناثلا

 . هيلإ فاضم [سلتخم] و ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ينيضقتل

 لعفلاو ةيردصم نوكت ال دق اهنأ ىلع ليلد يك دعب ماللا عوقو نإف [ينيضقتل يك] : هلوق هيف دهاشلا

 نا دعب تتا اذإ امك رج فرح ذئنيح ماللا نأل ًابوجو ةرمضملا نأب بوصنم [ماللا] دعب يذلا عراضملا

 : هلوقك ةيردصملا

 . رسع يأ سقل نالف مهلوق نم سقللا (1)

LEVY 



 ىتح) :وحن البقتسم اهدعب لعفلا ناك نإ ىتحو «مهيذعيل هللا ناك اموإ» :وحن دوحملا مالو

 ENED ل اطول وو اهم اسست ا م « ىسوم ائيلإ عجري

 : هلوقك ةيردصملا نأ دعب تنأ اذإ امك رج فرح ذئنيح اهنأل ًابوجو ةرمضم نأب اهدعب بصنلاف
 اعدختو رخت نأ اميك

 يفنم طقف ىنعم وأ ىنعمو آظفل ضام صقان نوكب ةقوبسملا يهو [دوحجلا مال] اهيناث [و]
 : وحن] لوألا لاثم . يفنلا تاودأ نم اهريغ نود ملب يناثلاو « مهضعب لوق ىلع نإ وأ امب لوألا

 اهمسا هللا ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك ةيفان ام هبارعإو [# مهبذعيل هللا ناک امو»

 ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف بذعي دوحجلا مال ماللا بذعيل هرخآ مض هعفر ةمالعو اهب عوفرم

 هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو دوحجلا مال دعب ابوجو

 فوذحمب قلعتم دوحجلا مالب رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو وه هريدقت أزاوج هيف رتتسم

 نإو» يناثلا لاثمو « مهبيذعتل آديرم هللا ناك امو ريدقتلاو . هيلع طلستم يفنلاو ناك ربخ وه ابوجو

 دوحجلا مال ماللاو اهمسا ركمو صقان ضام لعف ناكو ةيفان نإف «لابجلا هنم لوزتل مهركم ناك

 مهركم ناك نإو ريدقتلاو « ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف لوزتو ًابوجو فوذحمب ةقلعتم

 ظفللا يف اعراضم ناك نإو نكيف «مهل رفغيل هللا نكي ملإ» ثلاثلا لاثمو . هنم لابجلا لاوزل ًابجوم

 هللا نكي مل ريدقتلاو . ناك ربخ وه اضيأ ابوجو فوذحمب ةقلعتم هيف ماللاو ىنعملا يف ضام هنكل

 نأل صاخلاب ماعلا ةيمست نم يفنلا وهو دحجلا اهتمزالمل دوحجلا مال تيمسو . مهنارفغل ؟ديرم

 وه فوذحم ناك ربخ نأ نم هتزکذ امو « يهكافلا هلاق راكنإلا قلطم ال هفرعت ام راكنإ : ةغل دحجلا

 ةرمضم نأب بوصنم اهدعب لعفلاو اهل قلعتم الف ةدئاز ماللا نأ نييفوكلا دنعو « نييرصبلا بهذم

 امو يأ : فصولاب لوؤم ردصمب لوؤم وهو هيلع طلستم يفنلاو ناك ربخ وه ماللا دعب امف اذه ىلعو

 يهو [ىتح] ثلاثلا [و] لابجلل ًاليزم مهركم ناك نإو مهل آرفاغ هللا نكي ملو مهل آبذعم هللا ناك

 [وحن] اهلبق امل ةبسنلاب [ًالبقتسم اهدعب لعفلا ناك نإ] نأ رامضإب اهدعب عراضملا بصتني امنإو ةراجلا

 ام ىلإ ةبسنلاب لبقتسم مالسلا هيلع ىسوم عوجرف [ىسوم انيلإ عجري ىتح] 4نيفكاع هيلع حربن نل»

 لتخي الثل اهحتف زوجي الو ءايلا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم وهو (7١بابلا اذه يف ًابيرق هبارعإ قبس امك
 . تيبلا نزو

 )١( 47ص :رظنأ .

۸ 



 : هلوقك الإ ىنعمب وأ ىلإ ىنعمب وأو

 رباصل الإ لامآلا تداقنا مف ىنا كردأ وأ بعصلا ٌناهستسأل

 عراضم لعف عجري بصنو ةياغ فرح ىتح هبارعإو . لجعلا ةدابع ىلع مهفوكع نمز وهو ىتح لبق
 انه لمعلا ةبسن بجوف ءامسألل اهرج تبث اهنأل اهسفن ىتحب ال ىتح دعب ًابوجو ةرمضم ناب بوصنم
 يف يهكافلا هلاق صاصتخالا يفني كلذ نأل لاعفألا يف لماوع نوكت ال ءامسألا لماوع نأل ةرمضم نأل

 روصقم مسا هنأل رذعتلل ةردقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف ىسوم رورجمو راج ائيلإ « ةحلملا حرش

 نأ ىتح يف بلاغلاو ىسوم عوجر ىلإ ريدقتلاو . ىتحب رورجم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو

 لخدت ىتح ملسأ : وحن ليلعتلل نوكتو اهعضوم يف ىلإ ةيحالص اهتمالعو ةيآلا هذهك ةياغلل نوكت
 لعفلا باصتنال طرش لابقتسالا نأ همالك مهفأ دقو . اهعضوم يف يك ةيحالص اهتمالعو « ةنجلا

 : وحنو « ةقباسلا ةيآلاك ذئئيح بجاو بصنلاف ملكتلا نمزل رظنلاب هلابقتسا ناك نإ مث . اهدعب
 هب بطاخملا ىلإ هئاقلإو لاتقلاب رمألاب ملكتلا نمز رابتعاب لبقتسم «#ءيفت ىتح يخبت يتلا اولتاقف»
 ءىرق هبو « عفرلاو بصنلا ناهجوف ملكت رابتعا ريغ نم ةصاخ اهلبق ام ىلإ ةبسنلاب للبقتسم ناك نإو
 نمز ىلإ ةيسنلاب لن لوسرلا لوق نإف «لوسرلا لوقي ىتح اولزلزوإ» : ىلاعت هلوق يف ةعبسلا يف

 اهدعب امب ديرأ نأب لابقتسالا ىفتنا نإف اق هنمز وهو ملكتلا نمز ىلإ ةبسنلاب ًايضام ناك نإو مهلازلز
 بصانلا نع هدرجتل هعفر بجي ذئنيح اهدعب امو ةراج ال ءادتبا فرح ىهف ةياكح وأ آقيقحت لاحلا
 يأ : امهنيب يظفللا لاصتالا لطب امل هنأل اهدعب امل ًابيس اهلبق ام نوكي نأ كلذ عم بجيو « مزاجلاو
 ام نوكل يونعملا لاصتالا قيقحت كلذ دنع بجو ىتح لبق مالكلا مامتل كلذو اهدعب امو اهلبق ام نيب

 الف نآلا هنوجري ال مهنأ ىتح ديز ضرم :وحن اهلولدم يه يتلا ةياغلا ققحتل اهلبق امع آببسم اهدعب
 نع ببسم ءاجرلا مدع نأل اهلبق امع ببسمو ىجري ال نآلا وهو كلوق ةوق يف هنأل لاح هنوجري

 يه : ءاقنع نبا لاق . ةفطاعلا [وأ] اهعبار [و] ةيلعفلا ةلمجلاب هلبق مت مالكلا نأل ةلضفو « ضرملا
 اهلبق امم موهفم ردصم ىلع اهلوخدمو نأ نم كبسنم ردصمل ةفطاع ءايشألا وأ نيئيشلا دح-أل اهباب ىلع

 نأب كلذو ىلإ اهعضوم يف حلصي يأ [ىلإ ىنعمب] ها اهيلع فرظ وأ فصو وأ لعف مدقت بجو اذهلو
 ثيح كلذو اهناكم تحلص نأب ةيئانثتسالا [الإ ىنعمب وأ] آئيشف ايش يضقني امم اهلبق لعفلا ناك

 : هلوقك] يناثلا لوصح دنع يفتني لوألا نأ دصقي
 [رباصل الإ لامآلا تداقتاامف ٠ ىنملا كردأ وأ بعصلا َنلهستسأل

 رياصل الإلامآلا تداقناامقف  يىتثملا كردأ وأ بعصلا نلهستسال ٠١

 . نتاملا دهاوش نم وهو . هلئاق ىلع فقوي ملو 5 ليوطلا نم تيبلا

۹ 
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 بعصلاو « الهس هّدع اذإ هرمأ لهستسا لاقي ةغللا . ليوطلا نم وهو « هلئاق ىلع فقأ مل

 عمج روصقم ميملا مضب ىنملاو « ةلوهسب هيلع ردقي ال ًايعص راص اذإ رمألا بعصتسا : لاقي رسعلا

 ءاجرلا وهو لمأ عمج ةزمهلا مب لامآلاو « هلوصح يف عمطي يأ : ناسنإلا هانمتي ام : يهو « ةيئم

 ّدَض رباصلاو « هبسح ىلع اهئيجمو دارملل اهتقفاومو اهلوصح اهدايقناو « تالومأملا انه دارملاو

 ينبم عراضم لعف نلهستسأل « « لاو هريدقت ردقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا بارعإلا . لجعتسملا

 فرح وأ هب لوعفم بعصلا « انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع

 هبصن ةمالعو ىلإ ىنعمب يتلا وأ دعب آبوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف كردأ ىلإ ىنعمب فطع

 ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم ىنملا  انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف

 عوفرم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهزوهظ:نم عسفلألا ىلع

 اوجاتحا امنإو ٍىنملل كاردإ وأ ينم لاهستسا ّننوكيل ريدقتلاو < مّدقت امم ذوخأم ردصم لع توطعيم

 يضتقت يتلا وأ نيبو كشلا يف اهدعب امل اهلبق ام ةاواسم يضتقت يتلا وأ نيب اوقرفيل ليوأتلا اذه ىلإ
 ءاتلاو ضام لعف داقنا ةيفان ام ليلعت فرح ءافلا تداقنا امف « يعاجسلا هلاق اهدعب امل اهلبق ام ةفلاخم

 رورجمو راج رباصل « رصح ةادأ الإ هرخآ مض هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف لامآلا « ثينأتلا ةمالع

 ام كردأ نأ ىلإ اهليصحت يف ىعسأف ةلهس باعصلا رومألا دعا لازأ ال ىنعملاو . تداقناب قلعتم

 هيلع ردقي ال ًابعص راص اذإ رمألا بعصتسا : لاقي رسعلا بعصلاو ًالهس هدع اذإ هرمأ لهستسا : ةغللا 55
 ةزمهلا دمب لامآلاو هلوصح يف عمطي يأ ناسنإلا هانمتي ام يهو ةينم عمج روصقم ميملا مضب ىنملا « ةلوهسب
 رباصلاو هبسح ىلع اهئيجمو دارملل اهتقفاوم وا اهلوصح اهدايقناو تالوماملا انه دارملاو ءاجرلا وهو لما عمج

 . ليحتسملا دض

 مل لامآلا نأل هانمتأ ام كردأ نأ ىلإ اهليصحت يف ىعسأف ةلهس باعصلا رومألا دعأ لازأ ال : ىنعملا

 . اهلوصح ةلواحم ىلع رباصلل الإ دقنت

 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف [نلهستسأ] هّللاو .ةريدقت ردقم مسق باوج يف ةلخاد [ماللا] : بارعولا

 ىنعمب فطع فرح [وأ] هب لوعفم [بعصلا] انأ هريدقت اوو ركام فاو « ةليقثلا ديكوتلا نوني هلاضتال

 هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ىلإ ىنعمب يتلا وأ دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف [كردأ] ىلإ

 ردصم ىلع فوطعم عوفرم اهدعب امو نا نم كبسنملا ردصملاو هلوعفم [ىنملا] انا هريدقت ًابوجو هيف رتئسم
 [داقنا] ةيفان [ام] ةيليلعت ءافلا [تداقنا امف] ىنملل كاردإ وأ ينم لاهستسا ننوكيل : ريدقتلاو مدقت امم ذوخأم

 . داقناب قلعتم رورجمو راج [رباصل] رصح ةادأ [الإ] لعاف [لامآلا] ثينأتلل ءاتلاو « ضام

 ها ةرمضم نأب اهدعب لعفلا بصتناو ىلإ ىنعمب هيف [وأ] تءاج ثيح [كردأ وأ] : هلوق هيف دهاشلا

 عمل



 :هلوقو

 (سيقتست وأ اهيوعك ترسك موق ةانق تزمغ اذإ تنكو

 وأ تءاج ثيح كردأ وأ هلوق يف دهاشلاو : اهلوصح ةلواحم ىلع رباصلل الإ دقنت مل لامآلا نأل هانمتأ

 : هلوقو] يقح ينيضقت وأ كنمزلأل يف امك ةرمضم نأب اهدعب لعفلا بصتناو ىلإ ىنعمب هيف
 [اميقتست وأ اهيوعك ترسك | موق ةائق تزمغ اذإ تئنكو

 . ديلاب رصعلاو سجلا يازلاو ةمجعملا نيغلاب زمغلا ةمغللا . رفاولا نم مجعألا دايز هلاق

 يأ : ءىتاونلا حمرلا بوعكو « ىصحو ةاصح لثم انق اهعمجو نانسلا اهيف بكر اذإ حمرلا ةانقلاو
 ّدض ةماقتسالاو « بصقلا نم نيتدقع لك نيب ام يهو ةبوبنأ عمج بيبانألا فارطأ يف ةعفترملا
 بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك لعافو لعف تنك فطع فرح واولا بارعإلا . جاجوعالا
 ترسك هيف لماعلاو نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ « اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ربخلا
 زمغو تزمغ انه اهل بصانلاف هيلعو اهطرش اهل بصانلا نأ نوققحملا هيلع يذلاو مهضعب لاق اذك

 اميقتستوأاهبوعك ترسك موق ةانق تزمغ اذإ تنكو ١#

 . نتاملا دهاوش نموهو مجعألا دايز : هلئاق . رفاولا نم تيبلا

 اهعمجو نانسلا اهيف بكر اذإ حمرلا ةانقلا « ديلاب رصعلاو سبحلا يازلاو ةمجعملا نيغلاب زمغلا : ةغللا
 لك نيب ام يهو ةبوبنأ عمج بيبانألا فارطأ يف تاعفترملا يأ ءىتاوئلا حمرلا بوعكو ىصحو ةاصح لثم انق
 . جاجوعإلا دض ةماقتسالاو بصقلا نم نيتدقع

 هانلماع ةنيالملا هل حلصت ال نمو اوميقتسي ىتح مهنييلت تمر موق بناج يلع دتشا اذإ : ىنعملا
 . نيللا نع ةيانك زمغلاف ميقتسي نأ الإ ةنشاخملاب

 امل فرظ [اذإ] اهمسا ريمض ءاتلاو صقان ضام لعف ناك [تنك] ةفطاع واولا [تنكو] : بارعإلا
 هيلعو اهطرش اهل بصانلا نأ نوققحملا هيلع يذلاو مهضعب لاق اذك ترسك هيف لماعلاو نامزلا نم لبقتسي
 فاضم [موق] و هلوعفم [ةانق] هلعاف ريمض ءاتلاو ضام لعف زمغ لعافو لعف [تزمغ] و تزمغ اهل بصانلاف

 عراضم لعف [اميقتست] الإ ىنعمب ةفطاع [وأ] هيلإ فاضم ءاهلاو هلوعفم [بوعك] لعافو لعف [ترسك] هيلإ
 هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو الإ ىنعمب يتلا ةفطاعلا وأ دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم
 مدقتملا لعفلا نم ديصتم ردصم ىلع فوطعم عوفرم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو قالطإلل هفلأو يه
 . اهنم ةماقتسا وأ اهبوعكل ينم رسك ننوكيل : ريدقتلاو

 اهدعب عراضملا بصتناف ءانثتسالا يف الإ. ىنعمب هيف [وأ] تءاج ثيح [اميقتست وأ] : هلوق هيف دهاشلا

 . نأ رامضإب
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 لعافو لعف ترسك هيلإ فاضم موقو هب لوعفم ةانق لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ضام لعف

 بوصنم عراضم لعف اميقتست "الإ ىنعمب فطع فرح وا ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هب لوعفم بوعك
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هرخأ حتف هبصن ةمالعو ىلإ ىنعمب يتلا ةفطاعلا وأ دعب ابوجو ةرمضم نأب
 نم ديصتم ردصم ىلع فوطعم عوفرم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو قالطإلل هفلأو يه هريدقت

 بناج يلع ٌدتشا اذإ ىنعملاو . اهنم ةماقتسا وأ اهبوعكل ينم رسك ٌننوكيل : ريدقتلاو « مدقتملا لعفلا

 زمخلاف « ميقتسي نأ الإ ةنشاخملاب هانلماع ةنيالملا هل حلصت ال نمو « اوميقتسي ىتح مهنييلت تمر موق

 اوفصتا موق حالصإ يف ذخأ اذإ هلاح هبش ثيح ةيليثمت ةراعتسا هيفو : ينيمامدلا لاق . نيللا نع ةيانك

 ةانق زمغ اذإ هلاحب مهحالص لصحي نأ الإ مهداسف اهنع أشن يتلا ٌداوملا مسح نع فكي الف داسفلاب

 . ها ميقتسي نأ الإ كلذ قرافي الو اهلادتعا نع اعنام اعافترا اهفارطأ نم عفترا ام رسكي ثيح ةجوعم

 اهدعب عراضملا بصتناف ءانثتسالا يف الإ ینعمہ هيف ا تءاج ثيح اميقتست وأ هلوق يف دهاشلاو

 اهليقاع نوك اهي ةنمقي يلا يهو [ةيببسلا ءاف] اهسماخ [و] ملسي وأ رفاكلا َنلتقأل يف امك نأ رامضإب
 000 ال : يضرلا لاقو « معن : روهمجلا لاق ؟ ال مأ ةفطاع ذئنيح يه لهو « اهدعب امل اببس

 : اولاق ررهمجلا نال انه دوقفم ذو ةلمج ىلع ةلمج تفطع اذ لإ ةا ديفت ال فاعلا ا

 0 وحن يف

 ًادتبم ءافلا دعب ام نأو ةيببسلا ضحمل اهنأ يضرلا ىعّدا كلذلف قباسلا لعفلا نم ديصتم ردصم

 نم ابوجو ربخلا فذح هيلع مزلي هنأب درو « تباث كماركإف ينرز هدنع ريدقتلاو ابوجو ربخللا فوذحم

 امو اهلبق ام نوكيو عم ىنعم ديفت يتلا يهو [ ةيعملا واو] اهسداس [و] عنتمم وهو هّدسم سي ء يش ريغ
 : وحن يف ريدقتلا نأو « ةيعملا دصق عم فطعلل اهنأ ى اع روهمجلاو « دحاو نامز يف نيعقاو اهدعب

 نع هيهن ىنعمب نبل برش عم يأ : نبل برشو كمس لكأ كنم نكي ال نبللا برشتو كمسلا لكأت ال

 اهدعب امو ةيلاح واولا نوك يضرلا راتخاو . دارفنالا ىلع امهنم لك نع ال اعم نيرمألا نيب عمجلا

 نبللا كبرشو كمسلا لكأت ال يأ : لاخلا ىلع يضن لكس يف ةلمجلاو ايوجونربعلا فوذحم أدتبم

 ةيعملاب واولاو ةيببسلاب ءافلا دييقتو رم امب هيلع درو ةيعملا ديفتف ةلاحلا هذه يف لكأت ال كا : لصاح

 ةفطاعلا ءافلا لاثمو . نيتيفانثتسالاو ةيعم الو ةيببسب ارعشي مل اذإ لعفلا حيرص ىلع نيتفطاعلا جارخإل
 هل كيرش وهف نذؤي ظفل ىلع نورذتعي فطعف 4نورذتعيف مهل نذؤي الو : وحن لعفلا حي رص ىلع

 لوقك ةيفانثتسالا ءافلا لاثمو . نورذتعي الف مهل نذؤي ال ليق هنأك هيلع لخادلا يفنلا يف يهو هعفر ف

 . رعاشلا

 غم"



 قطشيف ءاوقلا عبرلا لأست ملأ

 ال ةفطاعلا واولا لاثمو . فائئتسالل ءافلاو قطني وهف هريدقت فولحم ًادتبم ربخ هنأل قطني عفرب

 الو كمسلا لكأت ال ريدقتلا نأو امهنم لك نع يهنلا رّذق اذإ برشت مزجب نبللا برشتو كمسلا لكأت
 هتيهن نوكت نأ ىلع برشت عفرب نبللا برشتو كمسلا لكأت ال ةيفانثتسالا واولا لاثمو . نبللا برشت
 فنصملا ركذ مث . نيللا برش كلو كمسلا لكأت ال تلق كنأكو يناثلا هل تحبأو طقف لوألا نع

 لاثملاك تابثإلا ىنعم نم صلاخ يا [ضحم يفنب نيتقوبسم] لاقف واولاو ءافلا دعب بصنلا طرش
 انيتأت لازت ام : وحن يفنب ولتملا يفنلاو انثدحتف الإ انيتأت امو : وحن الإب ضقتنملا يفنلا فالخب يتآلا

 مزاوجلا دهاوش
 قطنيق ءاوقلا عبرسلا لأست ملأ

 : هزجعو . ليوطلا نم تيبلا
 قلمس ءاذيب مويلا كنريخت لهو

 هكلهت يأ اهكلس نم ديبت اهنأل كلذب تيمسو ءارحصلا يه [ءاديب] لهألا نم يلاخلا [ءاوقلا] : ةغللا

 . ًاقلطم اتيش تبنت ال يتلا ضرألا يه « رفعج نزوب [قلمس]

 موزجم عراضم لعف [لأست] بلقو مزجو يفن فرح [مل] يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا [ملأ] : بارعإلا
 تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل رسكلاب كرحو نوكسلا همزج ةمالعو [ملب]

 هيف رتتسم هلعافو « عراضم لعف [قطني] ةيفانئتسا ءافلا [قطنيف] عبرلل تعن [ءاوقلا] لأستل هب لوعفم [عبرلا]

 قطني وهف هريدقت فوذحم ًأدتبم ربخ عفر لحم يف لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو عبرلا ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج

 ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف ربخت [كنربخت] ةيماهفتسا [له] ةفطاع واولا [لهو]

 3 ءاديبل تعن [قلمس] ربختت لعاف [ءاديب] ربختل هب لوعفم بطاخملا ريمض [فاكلا] و ةفيفخلا

 ةقوبسم ءافلا هذه نوك عم [ءافلا] دعب قطني يذلا عراضملا لعفلا مفر ثيح [قطنيف] : هلوق هيف دهاشلا

 مزجل الإو ةفطاع تسيلو اهدعب لعفلا بصُتل الإو ةيببسلا ىلع ةلاد تسيل ءافلا هذه نأ ببسب كلذو ماهفتسالاب

 لاد فرح عضوم يف ءافلا هذه امنإو [لأست] هلوق وسه موزجم ىلع ًافوطعم نوكي لئنیح هنوكل اهدعب لعفلا

 , )ها فانئتسالا ىلع

 ٠ TS ص روذشلا حرش ىلع برألا ىهتنم تنم نيدلا يمحم دمحم (۱)

AY 



 رما6ما6 م6 6 د6 6 هم اراه م اوراق ماي دعاه هاف ماقام هاقافاق .ماوت همم اقف هر او ون هرم وم اهم هاو او داو ههه nr فاو ههه

 هذه يف بصنلا عنتمي هنإف كيلإ نسحأف ينتأت ملأ : وحن يريرقت ماهفتسال يلاتلا يفنلا وأ انثّدحتف
 : رعاشلا لوق يريرقتلا ماهفتسالا ىلع درواو « اهلك

 ءاخإلاو ةدوملا مكنيبو ىنيبي يب نوكيو مكراج كأ ملأ

 بصنلاف يفنلا نع ةقيقح ماهفتسالا ديرأ اذإ هنأب هريغو ءاقنع نبا هتع باجأو . نوكي بصنب

 ءاخإلاو ةدوملا مكنيبو يلئيب نوكيو مكراج كأ ملأ

 , رفاولا نم تيبلا

 : اهعلطمو سامش نب ضيغب لآ حدميو ردب نب ناقربزلا اهب وجهي ةئيطحلل ةديصق نم وهو
 ءارعلا بلغ دق مامأ تلقف  ىزعت له همامأ تلاق الأ

 . رصانلاو فيلحلاو ريجتسملا وأ ريجملا اهنم ناعم ةدع ىلع ةيبرعلا يف راجلا | قلطي [مكراج] : ةغللا

 , اخأ هتذختا اذإ هتيخآ ردصم ةزمهلا رسكب [ءاخإلا] مكامحب ًاريجتسم وأ مكراوج يف الزان يأ . ھا

 دب الف مكريغ ىلإ تلدعو مكنع تفرحنا مث ةاحخاؤمو ةفلأ مكنيبو ينيب ناكو مكامح يف ًالزان : ىنعملا

 , ةدوملاو « راوجلل لهأ ريغ متنأف مكتيحان نم ببس اذهل نوكي نأ نم

 نونلا تفذحف نكأ هلصأ [كأ] « مزجو يفن فرح [مل] « يراكنإلا ماهفتسالل ةزمهلا [ملأ] : بارعإلا
 ‹ فيفختلل ةفوذحملا نونلا نوكس موزجم وهو ربخلا بصنيو مسالا فري صقان عر راضم لعف وهو فيفختلل

 فاضم [فاكلا] و فاضم راجو ةحتفلاب بوصنم نكأ ربخ [راج] < انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم ريمض همساو

 ةرمضم نأب بوصنم وهو صقان عراضم لعف نوكي < ةيعملا واو واولا [دوكيو] عمجلا ىلع لاد [ميملا] و هيلإ

 ىلع مدقت نوكي ربخ فوذحمب قلعتم فرظ نيب [ينيب] ةرهاظلا ةحتفلا ةبصن ةمالعو ةيعملا واو دعب ًابوجو

 قباسلا فرظلا ىلع فوطعم [نيب] ةفطاعو اولا [مكنيبو] « هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و فاضم [نيب] و اهمسا

 نع رخات نوكي مسا [ةدوملا] عمجلا ىلع لاد [ميملا] و هيلإ فاضم بطاخملا [ريمض] و فاضم [نيب] و
 وهو "فرصتي ها ةدوملا ىلع فوطعم ءاحإلا « ةفطاع واولا [ءاخإلاو] « ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ربخلا

 لعفلا نم ديصتم ردصم ىلع واولاب فوطعم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو « آخأ هذختا اذإ هاخآ ردصم
 . مكليبو ينيب نيتلصاح ءاحإلاو ةدوملا نوكو مكل راج ينوكب اورق يأ قباسلا

 ماهفتسالا باوج يفو واولاب انورقم هعوقول ابوجو ةرمضم [نأب] هبصن ثيح [نوكيو] : 55-5

 )١( ص ليلجلا ةحنم 7 .
 ) )۲ص ىذدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس نيدلا يبحم دمحم °۵ ,

 ) )۳ص ليقع نبا ىلع يواجرج ۲۳٤ .
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 هيف اوغطت ال «(نيرباصلا ملعيو» ,هاوتوميف مهيلع ضقب الظ :وحن لعفلاب بلط وأ
 SSA OE ER . نبللا برشتو كمسلا لكأت ال «يبضغ مكيلع لحيف

 هريغب بلطلا جرخف كلذ يف هتلاصأل هتغيصب يأ [لعفلاب بلط وأ] تيبلا يف امك ماهفتسالا باوج نع
 كيوريف ًايقس : وحن ردصملاب وأ كيلإ نسحأف هص : وحن لعفلا مساب ناك ءاوس بصنلا هعم عنتمي هنإف

 عمج امل ليثمتلا يف فنصملا عرش مث . سانلا مانيف ثيدح كبسح : ون ريختلا ظفلبوأ هللا
 ال هبارعإو . ضحملا يفنلا دعب ءاغلا لاثم اذه [(اوتوميف مهيلع ىضقي ال» : وحن] : لاقف طورشلا

 اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم وهو ةغيصلا ريغم عراضم لعف ىضقي ةيفان

 اوتوميف لعافلا بئان عفر لحم يف رورجمو راج مهيلع « فلألاب رخألا لتعم عراضم لعف هنأل رذعتلا
 فذح هبصن ةمالعو ةيببسلا ءاف دعب ًابوجو ةرمضم ناب بوصنم عراضم لعف اوتومي ةيببسلا ءاف ءافلا

 فوطعم اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نونلا
 مه لب يأ : مهنم تومف مهيلع انم ءاضق نوكي ال ريدقتلاو قباسلا لعفلا نم ديصتملا ردصملا ىلع
 0 يف رفاكلا فصو يف ىلاعت لاق دقو « نيرفاكلا ديعو يف ةدراو ةيآلا نأل رانلا يأ : اهيف ءايحأ

 املو# ةيألا ردص نأل ضحملا يفنلا دعب واولا لاثم اذه [نيرباصلا ملعيو] 4ايحي الو اهيف تومي

 همزج ةمالعو موزجم عراضم لعف ملعي مزجو يفت فرح امل هبارعإو (مكنم اودهاج نيذلا هللا ملعب

 هب لوعفم بصن لحم يف لوصوم مسا نيذلا لعاف هللا نينكاسلا ءاقتلال ة ةرسكلاب كرحو هرخآ نوكس

 لعف ملعي ةيعملل واولا ملعيو لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج مكنم لعافو لعف اودهاج
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ حتف هبصن ةمالعو ةيعملا واو دعب ًابوجو ةرمضم ناب بوصنم عراضم
 ردصملاو ملاس ركذم عمج هنأل ةحمتفلا نع ةباين ءايلا هبصن ةمالعو هب لوعفم نيرباصلا « وه هريدقت

 عمتجي املو ريدقتلاو « قباسلا لعفلا نم موهفملا ردصملا ىلع فوطعم اهدعب امو نأ نم كبسنملا

 اذه [(يبضغ مكيلع لحيف هيف اوغطت ال)] ءاقنع نبا هلاق نيرباصلاب هملعو نيدهاجملاب ىلاعت هملع
 همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعق اوغطت ةيهان ال هبارعإو . لعفلاب بلطلا دعب ءافلا لاثم

 رورجمو راج هيف لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح
 ةمالعو ةيببسلا ءاف دعب ًابوجو ةرمضم ناب بوصنم عراضم لعف لحي ةيببسلا ءاف ءافلا اوغطتب قلعتم

 لبق ام ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف يبضغ لحيب قلعتم رورجمو راج مكيلع هرخآ حتف هبصن
 امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم ءايلا

 لولحف هيف نايغط مكنم نكي ال ريدقتلاو . قباسلا لعفلا نم ديصتملا ردصملا ىلع فوطعم اهدعب

 ةيهان ال هبارعإو . لعفلاب بلطلا دعب واولا لاثم اذه [نبللا برشتو كمسلا لكات ال] مكيلع بضغ
 هلعافو نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف لكأت

 بوصنم عراضم لعف برشت ةيعملا واو واولا برشتو هب لوعفم كمسلا تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم
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 وهو م6 6م 6 هو دهر ه هامامو م هم ماهم عفاف ف افاق قاوم هاف ام و ارواو ورامي هاف نواف ةوروو هر فز ورع هالاوق واف هقؤ

 ردصملاو تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو هرحآ حتف هبصن ةمالعو ةيعملا واو دعب ًابوجو ةرمضم نأب
 كنم نكي ال ريدقتلاو « قباسلا لعفلا نم موهفملا ردصملا ىلع فوطعم اهدعب امو نأ نم كبسنملا

 دحاو لاثم ىلع بلطلا ةلثمأ نم فنصملا رصتقا دقو « نبل برش عم يأ : نبل برشو كمس لكأ
 : لاقف يفنلا عم مهضعب اهمظن دقو ةعستلا ةبوجألا يفنلا عم ىمستو « ءايشأ ةينامث لمشي وهو

 السمك دق يفنلا كاذك جراو نمت مهضحل ضرعاو لسو عداو هناو رم

 عمتجي ال يأ : بعتلا كرتتو املع مرت الك يهنلاو  كمركأو وأ كمركأف ينرز : وحن رمالاف
 كئم نكيل يأ : اونمؤي الف مهبولق ىلع ددشاو مهلاومأ ىلع سمطاك ءاعدلاو  بعتلا كرتو ملعلا كل

 «انل اوعفشيف ءاعفش نم انل لهط : وحن ماهفتسالا هب دارملا لاؤسلاو « ناميإ مدعف ٌدشو سمط
 « ًاريخ بيصتف اندنع لزنت الأ : وحن ابلاغ ةففخملا الأب نوكيو فطلب بلطلا يأ : ضرعلاو

 ترا لجأ ىلإ ينترخأ الولإ» : وحن الولب رثكير الهب لصتخيو ثخب:بلطلا يأ : ضيضحتلاو

 غلبأ يلعل» : وحن يجرتلاو اميظع ازوف زوفأف مهعم تنك ينتيل ايل : وحن ينمتلاو (قسأ
 ركذي وأ يكذب هلعل» : ىلاعت هلوقو . علطأ بصن نم ةءارق يف «ملطأف تاومسلا بايسأ بابسألا

 هسمنف هللا ليبس يف دبع امدق تربغا ام : ةا هلوق رح يفنلاو « عشت بصنب «ىركذلا هعفتتف

 دعب عراضملا يأ : : هبصن عمسي ملو : ءاقنع نبأ لاق . هل رانلا سمف مدق راربغا نوكي ال يأ « رانلا

 كشلا باوج يف ءافلا دعب بصنلا هيوبيس زاجأو « ضيضحتلاو ضرعلاو ءاجرلاو ءاعدلا يف واولا

 يف مهضعبو هيلع تبثول ينمتش ول ىنعمب لب بوثولا عقي مل آذإ هيلع بثأف ينمتشي هتننظك كشلا لعفب
 .. نوكي بصن نميف «نوكيف نك هل لوقي امنإف» : ىلاعت هلوق جرح هيلعو امنإب رصحلا باوج

 ال ناباوج- ةعستلا ءايشألا نم دحاول نوكي ال يأ : نيباوجب دحاولا ءيشلا باج ال [ةدثال]

 كلذل لقتسم ًاباوج لب لّوألا ىلع ًافوطعم سيل ىناثلا نأ ىلع كيطعأف كم ركاف ينتثا اللم لوقت

 نايثإلا باب نم سيل «نيملاظلا نم نوكتف مهدرطتف# : ىلاعت هلوقو « ةعستلا ءايشألا نم دحاولا
 ام» : ىلاعت هلوق يف هلبق عقاولا يفنلل باوج « مهدرلعتفإط : ىلاعت هلوق لب ٠ نيباوجب دحاو ءيشل
 : ىلاعت هلوق وهو . قباسلا ېهنلل باوج «نوكتف : ىلاعت هلوقو «ءيش نم مهباسح نم كيلع
 : ىلاعت هلوق نوكي نأ زوجيو : يرشخمزلا لاق « يشعلاو ةادغلاب مهبر نوعدي نيذلا درطت الرول

 . مهدرط نع ببسم املاظ هنوك نال ببستلا هجو ىلع « مهدرطتف» هلوق ىلع افطع 4نوكتن»

 ةمّدقتملا رومألا هذه نودب اهلمع ءاقب عم نأ رامضإ فعضو : يفاصلا لهنملا يف لاق [ةمنت |

 كلت يف ءارقتسالا دجو امنإو . هيلع هلوقم مايقب الإ هفذح عم لمعلا ىلع ىوقي ال فبعض لماع اهنال

 ريغ يف ةفوذحم نا بصنت الو ليهستلا يفو « اهادع اميف دوقفم وه بسانمل همّدقملا مسئارملا
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 وهو «ةعبس لّوألاف نيلعفل مزاجو .دحاو لعفل مزاج :ناعون يهو رشع ةينامث :مزاوجلاو

 EE 000000 الو «دحأ ًاوفك هل نكي لو دلوي لو دلي م :وحن مل

 : هصخلم ام حيضوتلا عم حيرصتلا يفو . ها فالخ هيلع سايقلا يفو آردان الإ ةروكذملا عضاوملا
 نم ريخ يديعملاب عمست مهضعب لوقك آذاشالإ عضاوملا هذه ريغ يف ةرمضم نأب لعفلا بصتني الو

 : رخآلا لوقو « هارت نأ يف اهركذ عمست نم اهفذح نسح يذلاو « 5 نأ رامضإب عمست بصنب هارت نأ

 بصنب #هغمديف لطابلا ىلع قحلاب فذقت لب# مهضعب كا بصتنلاب كذخأي لبق صللا ذخ

 نويفوكلا بهذو « ذاش عيمجلاو نهيف نأ تفذحف بصنلاب «دبعأ ينورمأت» نسحلا ةءارقو « هغمدي

 عرار مزاج [ربقع ةينامث] عراضملل [مزاوجلاو] ها هيلع ساقي ال هنأ ىلإ نييرصبلا نم مهقفاو نمو
 نأب مزجلا نأ حصألا نأل « بلطلاو « املو مل تحت امهلوخدل املأو ملأ طاقبإ ب ودع ةسمخ ىلإ

 رشع ةسخ يف ءارسالا تصفي روصخي مزاجلا : روذشلا جرب يف لاق اذلو « يتأيس امك ةرّدقم

 اذكو هريغ وأ فطعب ةيعبتلاب هب موزجملا دّدعتي دقف الإو ةلاصألاب يأ [دحاو لعفل مزاج ناعون يهو]
 ةلمجو ًالعف مزجي دقف الإو بلغألا معألا ىلع ينبم اذه [نيلعفل مزاجو] هلوق وهو هلباقم يف لاقي
 مزجت فرح يهو [مل وهو] اهتيفرح يف فالح ال اهلكو [ةعبس] ًادحاو العف مزجي يذلا يأ [لوألاف]

 مل هبارعإو [(دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل : وحن] ايضام هبلقتو هانعم يفنتو عراضملا
 وه هريدقت ًازاوج رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف دلی مزجو يفن فرح

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو لب موزجم ةغيصلا ريغم عراضم لعف دلوي مزجو يفن فرح مل دلوي ملو
 لعف نكي مزجو يفن فرح مل فطع فرح واولا نكي ملو وه هريدقت ًزاوج هيف رتتسم لعافلا بئانو
 ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك نم فرصتم هرخآ نوكس همزج ةمالعو ملب موزجم عراضم

 ةلصاف هعوقول هريخأت نسحو رخؤم اهمسا دحأ هرخآ حتف هبصن ةمالعو اهب بوصنم مّدقم اهربخآوفك
 هب مامتهالل مدقو هل آوفك دحأ نكي ملو يأ : ًاثفاکمب هليوأت ىلع اوفكب قلعتم رورجمو راج هلو
 مدقف لصألا يف تعن هنأل آوفك نم ًالاح نوكي نأ ءاقبلا وبأ زاجأو ١ ىلاعت يرابلا ريمض ىلع هلامتشال
 امهادحإ ناتملك لصألا يف اهنأ ينعي ام اهيلإ تّمض مل لصفملا يف امك يهو [املو] ًالاح راصف هيلع
 صاصتخالاو ةيفرحلا رومأ يف مل تكراش مث نمف اهانعم يف تدادزاف ةيفانلا ال ةدئازلا ام ىرحألاو مل

 : رومأ يف اهتقرافو امهيلع ماهفتسالا ةزمه لود زاوجو ًايضام هانعم بلقو و هيفنو نالا

 اهيفن نأ يناثلا «اولعفت مل نإف : وحن مل فالخب امل نإ لاقي الف طرشلا ةادأب نرتقت ال امل نا لوألا

 دو هنا مل يكن فا موقز كقوا مكي اعل لوقت لبا ماق مث مقيامل لوقت الف لاخلا نيز ىلإ رمت
 نكي مل رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ لهإ» : وحن اعطقنم نوكي دقو ةقباسلا ةيآلاك ارمتسم نوكي
 ىلإ ةبسنلاب توبثلا عقوتم اهيفنم نأ ثلاثلا . آروكذم ايش كلذ دعب ناك دقو يأ «ًاروكذم ئيش
 هيفن رمتساو يضاملا يف باذعلا اوقاذ ام مهنأ ىنعملا نأل 4باذع اوقوذي امل لب : وحن لبقتسملا
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 نور نر رار مام هيامماعفقات في هافو ويوافق نافاف و ماو هيما وو وهو هواواو هيرو وو هي فورو و هم وورد ووتر و رد ف 58 ف ف

 املو» : ىلاعت هلوق نم مهف انه نمو « ةرخآلا يف هنوقوذيس مهنأل عقوتم هتوبث نكلو لاحلا نمز ىلإ

 , مهبولق يف ناميإلا لحد دقو الإ اوتومي مل نيروكذملا بارعألا نأ مكبولق يف ناميإلا لخدي
 لعفي املو لعف يفن لعفي مل كلوق نأل مل فالخب لبقتسملا يف اهيفنم توبث عقوت امل تدافأ امنإو

 تجرخ كلوق وحن كلذو مل نود اهيلع تكسي ناو اهموزجم فذح زوجي هنأ عبارلا . لعف دق 0 يفن
 يف كلذ ءاج دقو اهلخدا املو يا : املو اهتبراق : لوقتف دلبلا تلخد له لاقيو جرخت املو يأ : املو

 : هلوقك رعشلا ةرورض يف مل
 مل نإو ثلصو نإ بزاعألا موي اهتعدوتسا ينلا كتعيدو ظفحا

 مل ناو تلصو نإ بزاصألا موي انهشعدوشسا يتلا كنشعيدو ظفحا 4

 . هب رهتشا هئكلو ىلعالا هدج ةمرهو . يشرقلا ةمره نب ميهاربإ : هلئاق . لماكلا نم تيبلا

 نكل برعلا مايأ نم هنأ ةرابعلا نم رهاظلا يوارلاو ؛ ةلمهملا نيعلاب وه اذكم [بزاعألا موي] : ةغللا

 ىوري بزاعألاو حيضوتلا ىلع ؛'حيرصتلا يف لاق . برعلا مايأ بتك يف هيلع فأ مل : لوقي يدادغبلا

 . هفورحب ها دعابتلا ةلمهملا ءارلاو « ةيمجعلا نيغلابو . ةمجعملا يازلاو « ةلمهملا نيعلاب

 [ظفحال] هب لوعفم ةعيدو [كتعيدو] « تنأ هريدقت ابوجو هيف رئتسم هلعافو رمأ لعف عظفحا] : بارعإلا
 يف [نوكسلا] ىلع ينبم ةعيدولل تعن لوصوم مسا [يتلا] هيلإ فاضم [فاكلا] و ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم
 و لوألا لوعفملا وهو لعاف بئان ةيطاخملا [ءاتو] لوهجملل ينبم ضام لعف عدوتسا [اهتعدوتسا] بصن لحم
 ةلض باريعإلا نم اهل لحم ال هلعاف بئاثو , لعفلا نم ةلمجلاو ؛ ناث لوعفم ةعيدولا ىلإ دئاعلا [اهلا]

 نيلعف مزجت ةيطرش [ك]] هيلإ فاضم [ بزاعألا] و فاضم وهو [عدوتساب] بوصنم نامز فرط [موي] لوصوملا
 فوذحم طرشلا باوجو هلعاف [ ءاتلا] و طرشلا لعف مزج لحم يف حتفلا ىلع ينم نضام لعف لصو [تلصو]
 « مزجو ١ يفن فرح [ملإ نيلعف مزجي مزاج طرش فرح [نإ] ةفطاع واولا [ذإو] مالكلا قباس هيلع لدي
 ء طرشلا لعف ملب موزجملا عا راضملا لعفلا ةلمجو لصت مل نإو ريدقتلاو فوذحم هب موزجملاو « بلقو

 لصت مل نإو Eos ٠ نإ : ريدقتلاو . مالكلا قباس هيلع لدي اضيأ فوذحم طرشلا باوجو

 . لاح لك ىلع اهظفحا ديري كتعيدو ظفحاف

 . لصت مل نإو تلصو نإ ىأ رعشلا ةرو رضل مل موزجم فذح ثيح [مل نإو] : هلوق هيف دهاشلا

 , "7فرصتب ها اهموزجم فذح زوجي هنإف امل فالخب

 املو هلعف عقوتم رع لعف يفث لعف مل كلود نآل ريداقتلاو طمس هيف مالقكلا ا.ه لعل . خلا لعشت مل كلوق نأل : ہل( ) ١

 , هضم ها ًاقناس همهمن ایا دعت لعقت دق لعف يفت لدم

 . ٣ج نيرهزألا هللا دبع ب دلاصل وه )١(

 , هلل / 119 144 نم / ۳. كلاشلا ةباذده بالا يدم دمحم (۳)
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cease naneماه اح حاف دعانا ماي ايام هام ام هاه واو نامه ماسه م هاو و او اعدم امان عاق هاعاع تن هاهم امام عاناق ها فاق هو اق دواواو فاعام  

 مقي مل هَّللاو : وحن حصألا ىلع اهب يقتلي دق ملو ًالصأ مسقلا اهب يقتلي ال امل نأ سماخلاو
 : هلوقك رعشلا ةرورض يف فرظب هنع لصفت دق ملو لاحب اهموزجم نع لصفت ال اهنا سداسلاو . كيز

 لهؤت شحولا نم لهأ ىوس مل نأك اهموسر ًارافق اهيناغم تحضأف 6

 : اهلوأو ةليوط ةديصق نموهو ناليغ ةهرلا وذ : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 لسلسملا ءادرلا قالخأك اموسر 2 لأساقف ةيم لالطأ يف شيعلا فق
 لصفملا نامجلا ديرسبتك آعومد اهلاوس كيلع يدجي يذلا نظأ
 لدبتملا فلختسملاو رادلا نع اولمحت نيذلا نكسلا مرك ايف

 . . . خلا تحضأف لاق نأ ىلإ

 ةيلاخلا ضرألا يهو رفق عمج [ًارافق] هب ماقأ اذإ ناكملاب ىتغ نم وهو ىنغم عمج يناغملا : ةغللا
 . نكست : لهؤت . رثألا وهو مسر عمج [موسر]

 ناكسلا عيمج نم اهراثآو اهملاعم ةيلاخخ اهب لزنت تناك يتلا ةبوبحملا لزانم تحضأ : لوقي : ىنعملا

 . شحولا ىوس دحا اهب نكسي ملو لهؤت مل اهناكو

 ىحضأ مسا [يناغم] ثينأتلل ءاتلاو صقان ضام لعف ىحضأو فطعلل ءافلا [تحضأف] :بارعإلا

 عفرلاب [اهموسر] هربخ [ًارافق] هيلإ فاضم ريمض ءاهلاو فاضم يناغمو لقثلل ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم
 [مل] و فوذحم نأشلا ريمض اهمساو هيبشتلل يتلا [نأك] نم ةففخم نأك 2"2رافقل لعاف وأ [اهيناغم] نم لدب
 ىلع بوصنم فرظ ىوسو شحولا نم لهأ ىوس رادلا [لهؤت] اهنأك ريدقتلاو لهؤت وه اهموزجمو ةمزاج
 لعف [لهؤتو] لهؤتب قلعتم رورجمو راج [شحولا نم] هيلإ فاضم لهأو فلألا ىلع ةردقم ةحتفب ةيفرظلا
 ثيح هيف داهشتسالاو يورلا لجأل كرحو ملب موزجم وه هريدقت رتتسم ريمض هيئانو ةغيصلا ريغم عراضم

 هلوقب امهنيب لصف دقو اهموزجم لعؤت هلوقو ةمزاج [مل] نإف ةرورضلل فرظلاب اهموزجم نيبو مل نيب لصف

 . ها ةينايب هذه نمو شحولا نم لهآ ىوس

 . 1۲۷ ص / ٣ ج بدألا ةنازخ رظنأ (۲)
 . 155 ص / ٤ ج بدألا ةنارخ شماهب ةيوحنلا دصافملا دومحم ينيعلا (۳)
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 EME EES ا دبا وب جا اا ا «هرمأ ام ضقي امل» : وحن

 لوقك ةغل يف اهدعب لعفلا عفر ءاج دقف مل فالخب اهدعب لعفلا عفر زوجي ال هنأ عباسلاو

 : رعاشلا

 راجلاب نوفوي مل ءافيلصلا موي مهترسأو معن نم سراون الول

 املب موزجم عراضم لعف ضقي مزجو يفن فرح امل هبارعإو [«هرمأ ام ضقي امل : وحن]

 لوصوم مسا ام وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو

 هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريم ءاهلاو ضام لعف رمأ هب لوعفم بصن لحم يف يذلا ىنعمب
 اهل لحم ال لوصوملا ةلص لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم هرمأ ةلمجو وه هريداقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو

 هب هرمأ ام ضقي امل الك ريدقتلاو . امهريغو يخركلاو ءاقبلا وبأ لاق امك فوذحم دئاعلاو بارعإلا نم

 راسجلاب نوفوي مل ءاقيلصلا موي مهترسأو معن نم سراوف الول 5

 لا ىلع رب هلو سا نم كيلا

 معن لدب [لهذ] ىوريو نيعلا نوكسو نونلا مضب [معن] سايق ريغ ىلع سراف عمج [سراوف] : ةغللا
 ةلمهملا داصلا مضب [ء ءاقيلصلا] و هطهر مضلاب لجرلا ةا مهترسأو ةليبق يبق مسا هريغو ينومشألا يف امك

 : راجلاب . ةروهشملا برعلا مايأ نم مويوه ء ءاقيلصلا مويو ةبلصلا ضرألا يهو عوضوم مسإ دملاو فاقلابو

 راسا عم
 ارظفاحامل ءاقيلصلا موي يف مهنم ةعامج دوجو الولو معن ةليبق نم ناعجش لاجر دوجو الول : ىنعملاو

 . اهركهتني اوناكلو راوجلا ةمرح ىلع

 هريدقت فوذحسم ريشملاو ةرهالكلا ةمشضلاب عوفرم ًادتبم [سراوف | دوجول عانتما فرح [الول] : بارعإللا

 عوفرم [سراوف] ىلع فوطعم [5 ةرسأ ] ةفطاع واولا [مهترسأو] ةدوجومب قلعتم رو رجفو راج [ معن نم] ةدوجوم

 سراوف ربخب قلعتم نامز فرظ [موي] هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم [ةرسأ]و معن ىلع ًافطع هرسك زوجيو

 ةرهاظلا ةرسككلاب رورجم موي ىلإ فاضم | ءاقيلصلا | و الول باوج هنأل [نوفوي مل] ب هقلعت حصي الو فوذحملا

 نوفويب قلعتم رورجمو راج [ راجلاب | نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف [نوفوي] ةمزاج ريغ ىفن فرح [ مل]

 . [الول] باوج [نوفوي مل نم ةلمحلاو

 كلذ زاوج كلام نبا مالك رهاظو ةرورضلل ملب [نوفوي | مزجي مل ثيح [ نوفوي مل | : هلوق هبف دهاشلا
 . اهدعب فري ال لعفلا نإف امل فالخبب '"فرصنو ةدايزب ها ًاملطم هله ىلع

 هيك . ١ نم / خاج علا هم 8 ومشألا 5 يلغي نا لا۹ نا طا (ار
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 : هلوقك الأو «كردص كل حرشن ملأ» :وحن ملأو

 عزاو بيشلاو حصأ املأ تلقو ١ ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع

 تررم : وحن لوصوملا هب رج امي رج اذإ الإ فذحي ال رورجملا دئاعلا نأ ثيح نم لكشم وهو هبر
 لعفي مل يأ «هرمأ ام ضقي امل : هلوقب باوجلل راشأ يعاجسلا تيأر مث . هب يأ : تررم نخب

 هيلع مزلي لاقي الو هسفنب ىّدعتي رمأ نأل اللصتم ردقيف فوذحم دئاعلاو لوصوم امف هبر هب هرمأ يذلا

 حبقلا لاوزل ردقملا ال هب ظوفلملا يف عنملا لحم لحم نأل عونمم وهو ةبترلا داحتا عم ريمتصلا لاصتا

 الون نسبللا لضخ اذإ لحم تأل ا دئاعلا نإ لاقي الو < كاصفنم رّدقي وأ يظفللا

 الصتم هانردق اذإو هبر هايإ هرمأ ام ريدقتلا ناك لصفنم هانرّدق اذإف : تلق ها يناونشلا هدافأ انه سبل
 امب انلق اذإو « ةلوصوملا ام ىلع ةدئاع ةيناثلاو ناسنإلا ىلإ ةدئاع ىلوألا نيءاهب ههرمأ ام ريدقتلا ناك
 دئاعلا هب رج امب رجي مل لوصوملا نوكل ذئنيح رظنن مل ةدئاز اهنوكلو ةدئاز ءابلاف هريغو ءاقبلا وبأ هردق
 ريرقتلا ديفتل تلخد امنإ ة ةزمهلاو مل وه امنإ مزاجلاو [ملأو] مودعملاك دئازلا فرحلا نأل فوذحملا

 ةاجانم عسو ىتح ةؤبنلاب هحسفن ملأ يأ [(كردص كل حرشن ملأ : يجن لمعلا يف اهل لحاف الف

 فرح ملأ هبارعإو . تارم هل ليربج قش دعب مكحلا نم هانعدوأ امي هعسون ملأو قلخلا ةوعدو قحلا

 ماهفتسالا نأل (كرزو كنع انعضو» : وهو يضاملا هيلع فطع اذلو كل انحرش يأ مزجو ريرقت

 ةمالعو ملب موزجم عراضم لعف حرشن « انحرش دق ىنعملا راصف هررق يفئم ىلع لخد اذإ يريرقتلا
 حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف حرشن اهيف لوقتف ءاحلا حتفب حرشن ملأ ةءارق امأو « هرخآ نوكس همزج
 هيف رتتسم هلعافو كلام نبا هلاق امك ةحتفلاب اهنع أزتجملا ةفوذحملا ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال

 اهلصأو [املأو] هيلإ فاضم فاكلاو هب لوعفم ردص حرشنب قلعتم رورجمو راج كل نحن هريدقت ًابوجو
 ْ , : هلوقك] ملأ يف امك يريرقتلا ماهفتسالا ةزمه اهب تنرق امل

 [عزاو بيشلاو حصااملا تلقو ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع

 عزاو بيسشلاو حصأ املأ تلقو ابصلا ىلع بيشملا تبتاسع نيح ىلع 7

 . نتاملا دهاوش نم وهو . ةغباتلا : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 نايعلا نم ةنكاس نون اهدعب نيعلا دعب ةيحت ءايب تنياع ىوريو تمل يأ باتعلا نم تبتاع : ةغللا
 ةلمهملا داصلا رسكب [ابصلا] و بابشلا دض دحاو ىنعمب بيشلا [بيشملا] « تدهاش يأ ةيؤرلا ىنعمب

 . عناملا [عزاولا] « ركسلا نم ةقافولا [وحصلا] . لهجلا ىلإ ليملا

 يف كامهنإلا ىلع ةمالملاب هسفن ىلع عجر مث هبوبحم ىلإ هليمو هتوبص لجأل ىكب رعاشلا نأ : ىععملا
 هبحاصب قيلي ال يذلا بيشلا وهو كلذب سبلتلا نم عناملا دوجو عم هنموحصلا مدع ىلع اهخبوو ةوبصلا ركس
 . سندلل لمحلا ليلق ضايبلا نال تاوهشلا ساندأب خطلتلا
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 O اا . © ةعس وذ قفئيل» :وحن ءاعدلاو رمألا مالو

 فلأ اهدعب ةلمهم نيعب ىوري تبتاع هلوق : ةغللا . ليوطلا نم ةديصق نم ىنايبذلا ةغبانلا هلاق
 لمي ةت ءا تاع قر رو تصل يا تالا نم کام ة سوم اها. قوق حرم ا ها اا دو
 دض دحاو ىنعمب بيشلاو بيشملاو تدهاش يأ ةيؤرلا ىنعمب نايعلا نم ةنكاس نون اهدعب نيعلا
 ةقافإلا وحصلاو ةوبصو ًابص وبصي ابص : لاقيو لهجلا ىلإ ليملا ةلمهملا داصلا رسكب ابصلاو بابشلا

 حجرآلا ىلع حتفلا ىلع ينبم ىلعي رورجم نيح رج فرح ىلع بارعإلا . عناملا عزاولاو ركسلا نم
 يرهزألا هلاق بارعإلا ىلع ضفخلاب نيح ىلع ىوريو تبتاع وهو ةلاصأ ينبم ىلإ ًافاضم هنوكل

 نم ةلفغ نيح ىلع ةنيدملا لخدو# : ىلاعت هلوق يف امك فرظ يه لوألا ىلعو ينيعلا لاق . هريغو

 يف امك ابصلا لجأل يأ ليلعتلل يناثلا ىلعو تبتاع تقو يف ىنعملاو ةلفغ تقو يأ «اهلهأ
 رورجمو راج ايصلا ىلع هب لوعفم بيشملاو لعافو لعف تبتاع «مكاده ام ىلع هللا اوربكتلو»
 املأ لعافو لعف تلقو روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو
 نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو موزجم وهو املأب موزجم عراضم لعف حصأ مزجو ريرقت فرح
 روكذملا رعاشلا نأ ىنعملاو . ربخ عزاو أدتبم بيشلا لاحلا واو واولا بيشلاو هلوقو واولا وهو هرخآ
 ةوبصلا ركس يف كامهنالا ىلع ةمالملاب هسفن ىلع عجر مث هبوبحم ىلإ هليمو هتوبص لجأل ىكب

 هبحاصب قيلي ال يذلا بيشلا وهو كلذب سبلتلا نع عناملا دوجو عم هنم وحصلا مدع ىلع اهخبوو

 املأ هلوق يف دهاشلاو . ينيمامدلا هلاق « سندلل لمحلا ليلق ضايبلا نأل تاوهشلا ساندأب خطلتلا

 [يهو « ءاعدلا] مال اهلثم [و] لعفلا اهب بلطي يتلا يهو [رمألا مالو] حصأ يف مزجلا تلمع ثيح
 يف طرتشي ال هنأ نم لوصألا يف حجارلا ىلع ءانب ابدت كلذب تيمس نكلو « رمألا مال ةقيقحلا يف
 وه نمم امهب بلطلا ناك نإف هيلعو « كلذ امهيف طرتشي هنأ ليقو . ءالعتسا الو ٌولع يهتلاو رمألا

 وه نمم امهب بلطلا ناك نإو #«انزلا اوبرقت الو . «هتعس نم ةعس وذ قفنيل# : وحن رمأ وهف كنود

 وه نمم امهب بلطلا ناك نإو 4انذخاؤت ال انبر# ء «كبر انيلع ضقيل» : وحن ءاعد وهف كقوف
 وذ قفنيل» : وحن] اذك لعفت ال « يتجاحب نعتل كتعاط هيلع نيعتت ال نمل كلوقك سامتلا وهف كريظن
 همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم لعف قفنيرمألا مال ماللا هبارعإو . رمألا مال لاثم اذه [#ةعس

 هنوكل حجرألا ىلع حتفلا ىلع ينبم [ىلع] ب رورجم نامز فرظ [نيح] رج فرح [ىلع] : بارعإلا
 هب لوعفم [بيشملا] لعافو لعف [بقاع] « بارعإلا ىلع ضفخلاب ىوريو بتاع وهو ةلاصا ينبم ىلإ ًافاضم
 فذحب موزجم عراضم لعف [حصأ] مزجو ريرقت فرح [املأ] لعافو لعف [تلقو] رورجمو راج [ابصلا ىلع]
 . هربخ [عزاو] « أدتبم [بيشملا] لاحلا واو واولا [بيشملاو] واولا وهو ةلعلا فرح

 . حصأ يف مزجلا تلمع ثيح [املأ] : هلوق هيف دهاشلا
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 eS ا (كبر انيلع ضقيل»

 فقاضموهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو عوفرم وهو لعاف وذ هرخآ نوكس

 لعف ضقي ءاعدلا مال ماللا هبارعإو . ءاعدلا مال لاثم اذه [#كيبر انيلع ضقيل»] هيلإ فاضم ةعسو

 راج انيلع ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو موزجم وهو ءاعدلا مالب موزجم عراضم
 مال نأ نيلاثملا نم ديفتسا دقو . ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو فاضم وهو لعاف بر « رورجمو

 نيتفطاعلا ءافلاو واولا دعب اهناكسإو ء اهحتفت ميلسو « رجلا مالب اهل آهيبشت رسكلاب ةكرحم بلطلا
 يف مهنقث اوضقيل مث : وحن مث دعب نكست دقو 4 يب اونمؤيلو يل اوبيجتسيلفإ» : وحن اهكيرحت نم رثكأ
 ينعي لخدتو : يهكافلا لاق . رعشلاب صاخ هنا لاق نم ىلع ذر كلذ يفو « نولاقو نييفوكلا ةءارق

 . ها لعفأب هنع ءانغتسا مولعملا نود لوهجملا بطاخملاو ملكتملاو بئاغلا لعف ىلع بلطلا مال
 مق : وحن ًابلاغ لعفا ةغيصب مالكلا نع ينغتسا ًابطاخم العاف بلطلا لعف عوفرم ناك اذإو هريغ لاقو

 ليلق ملكتملا لعف ىلع ماللا لوخدو « يتجاحب نعتل : وحن ةيلعافلا تفتنا نإ ماللا بجتو « دعقاو
 لمحنلو» : ىلاعت هلوقك هريغ هعم وأ « مكل لصألف اوموق » : لَك هلوقك آدرفم ملكتملا ناكأ ءاوس
 : لإ هلوقو «اوحرفتلف كلذبف» ةعامج ةءارقك بطاخملا لعافلا لعف يف اهلوخد هنم لقأو «مكاياطخ

 اهلوخد ذشو : ءاقنع نبا ةرابعو < نييرصبلا دنع ساقني الو : ينيمامدلا لاق . « مكفاصم اوذخاتل »

 : وحن مولعملا بطاخملا رمأ يف

 ("انيملسملا جئاوح ضقتلو شيرقريخ نباي تنأ مقتلو

 انيملسملا جئاوح (27صضقنلو 2 شيرق ريخ نب اي تنأمقتلو 4

 . بدألا ةنازخ يف يورموهو . لئاق الو ةمتت هل فرعي الو . فيفخلا نم تيبلا

 اذكو [مق] دارأ ماللا هيف ءاج بطاخملا رمأ نأ ركذ دقو ءايلا تابثإو واولا لدب ءافلاب [يضقتلف] : ظفلب

 . اها ةرسكلا عابشإ ءايلاو بطاخملا رمأل [يضقتلف] هلوق يف ماللا

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمألا مالب موزجم عراضم لعف [مقت] رمألا مال ماللا [مقتلو] : بارعإلا

 و ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم ىدانم [نبا] شيرق ريخ نبا اي مق يف رتتسملا ريمضلل ديكأت [تنأ] تنأ
 = لعف [ضقت] رمألا مال ماللا [ضقتل] ةفطاع واولا [ضقتلو] ريخ ىلإ فاضم [شيرق] و هيلإ فاضم [ريخ]

 . هححصم ها تيبلا نزتيل داضلا عبشتو كرحت رمألا مال ()

 . تيبلا نزتيل داضلا عبشتو كرحت رمألا مال ضقتل هلوق يف ماللا (۲)

 ° / ۳ ج رظنأ (۲)
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 هدب ا و ووو جوس نا و حم اعط عت اجت انذخاؤت ال نزحت ال : وحن ءاعدلاو يبنلا يف الو

 : هلوقك رعشلا ةرورض يف كلذو اهلمع ىقبيو ماللا فذحت دقو « ها ًاذوذش هب ءىرقو

 بيصن كنم ريخلل نكي نكلو يتدمو يئاقب ينم لطتست الو

 « ةالصلا اوميقي اونمآ نيذلا يدابعل لق . ىلاعت هلوق هنم لعجو لوقلا دعي كلام نبا هساقو

 مال لصفت الو : يماصعلا لاق : لقوهو بلطلا باوج يف موزجم اوميقي نأ . هريغ لاقو اوميقيل يأ

 لعفلا كرت اهب بلطي يتلا يهو [يهنلا يف] ةلمعتسملا [الو] هريغب الو هلومعمب اهلومعم نع بلطلا
 مّدقت امك ًابذات ةيئاعد تيمس امنإو « ةقيقحلا يف ةيهانلا ال يهو [ءاعدلا] يف ةلمعتسملا ال اهلثم [و]

 الي موزجم عراضم لعف نزحت ةيهان ال هبارعإو . يهنلا يف ال لاثم اذه [نزحت ال : وحن] رمألا مال يف

 اذه [انذخاؤت ال] تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو موزجم وهو ةيهانلا

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو رمألا مالب موزجم عراضم =

 ملاس ركذم عمج هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم جئاوح ىلإ فاضم [نيملسملا] و هب لوعفم [جئاوح]

 . قالطإلل فلألاو

 ناعراضم نالعف امهنأل آذوذش رمألا مالامهيلع تلخد ثيح [ضقتلو] [مقتل] : هلوق هيف دهاشلا

 . ملعأ هّللاو اذه . مولعملا بطاخملل
 بسيصن كنم ريخلل نكي نكلو يتدمو يسئاقب ينم لطتست الو 4

 . هتوم ىنمت امل هنبا هب رعاشلا بطاخيو لئاقل دحأ هزعي'مل . ليوطلا نم تيبلا

 : يرمع لوطو يتايح : يتده يماود يئاقب ءىطبتست : لطتست : ةغللا

 نكلو توملا نم دب الف اهيف يتايحو ايندلا هذه يف يماودو يدوجو ءىطبتست الف : لوقي : ىنعملا

 . ريخلا لعف نم طسق كل نكيلو اهنم كتاف ام كردتسا

 هرخآ نوكس همزج ةمالعو ةيهانلا الب موزجم عراضم لعف [لطتست] ةيهان [ال] [لطتست الو] : بارعإلا

 هلوقل نایب ليقو لطتستل لوعفم [يئاقب] لطتستب قلعتم رورجمو راج [ينم] تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو
 رمألا مالب موزجم عراضم لعف نكي كاردتسا فرح [نكلو] ها يئاقب ىلع فوطعم [يتدمو] هنم لدب وأ ينم

 لاح ريدقتلاو بيصن نم لاح [كنم] اهمسا ىلع مدقم نكي ربخ رورجمو راج [ريخلل] و نكيل يا ةفوذحملا

 لجأل كنم نئاك بيصن نكيل يأ بيصنل ةفص هنأ ىلع عفرلا لحم يف نوكي نأ زوجيو كنم بيصنلا نوك

 . نكي مسا [بيصن] ريخلا

 . “ها اهلمع يقبو رعشلا ةرورضل ماللا تفذحف نكيل هلصأ ذإ [نكي] : هلوق هيف دهاشلا

 )١ ( ج بدألا ةنازخ ستماهب ةيوحنلا دصاقملا دومحم ينيعلا ٤ / ص 475١ .
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 نوكس همزج ةمالعو ةيئاعدلا الب موزجم عراضم لعف ذخاؤت ةيئاعد ال هبارعإو . ءاعدلا يف ال لاثم

 الب زرتحاو « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض انو هرخآ
 رمألا مال ةضيقن اهنإف ةيهانلا ال فالخب « اهيف بلط ال ذإ مزجت ال اهنإف ةيفانلا ال نع ةيئاعدلاو ةيهانلا
 يك اهعم حص نإ ةيفانلا الب مزجي دقو : ينازاتفتلا لاق . هريظنو هضيقن ىلع لمحي ءيشلاو اهتريظن وأ
 يلع هل نكي ال هجا نإ يأ هتادأو طرشلا ف. ح ىلع هجيرخت نكميو ةجح ٌىلع هل نكي ال هتثجك
 ال ملكتملا نأل ملكتملا لعف بحصت الو « ًاريثك بطاخملاو بثاغلا يهن يف ال لمعتستو « ةجح

 لوقك كلذ نم درو ام لمحي اذه ىلعو « يبنجألا ةلزنم اهليزنتو زاجملا ليبس ىلع الإ هسفن ىهني

 : رعاشلا

 مضارجلا اهيف مادام ًادبأ اهب 2 دعن الف قشمد نم انجرخ اسم اذإ

 مضارجلااهيف مادام ادبأ اهب ٠ دعت الف قشمد نم انجرخ ام اذإ ٠

 نب ديبلل وه لب كلذك سيلو نطبلا ميظعب مضارجلا رسفو قدزرفلل هنأ ماشه نبا معز : ينيعلا لاق

 . هنع ىلاعت هللا يضر ةيواعمب ضرعي ةبقع
 ناعنك نب قاشمد اهينايب تيمسو مأشلا ةدعاق هميم رسكت دقو ميملا حتفو لادلا رسكب قشمد : ةغللا

 . نطبلا عساولا ميجلا مضب مضارجلا

 . اهيف ةيواعم دوجو ةدم اهيلإ دعت الف اهانكرتو قشمد نم انجرح اذإ : لوقي : ىنعملا

 ةلمجلاو لعافو لعف [انجرخ] ةدئاز [ام] هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ فرظ اذإ [ام اذإ] : بارعإلا
 نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو نمب رورجم قشمدو رج فرح نم [قشمد نم] اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف
 باوج ييف ةعقاو ءافلا [دعن الف] جرخب قلعتم رورجملاو راجلاو ثيناتلاو ةيملعلل فوصني ال مسا هنأل ةرسكلا

 رورجمو راج [اهب] نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ةيهانلا الب موزجم عراضم لخف [دعن] ةيهان ال [اذإ]
 ةيردصم [ام] [ماد ام] دعنب قلعتم نامز فرظ [آدبأ] [اذإ] باوج بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو دعنب قلعتم
 [مضارجلا] مدقم [ماد] ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج [اهيف] ناك تاوحخأ نم ضام لعف [ماد] ةيفرظ
 مالكلاريدقتو [دعن] هلوقب بصتني نامز مسا ةفاضإب رورجم ردصم ليرات يف هيلع تلخد امو امو رخؤم اهمسا

 ها . اهيف مضارجلا ماود نم دعن الف

 ملكتملا نأل ليلق وهو [دعن] اهب مزجو ةيهان هيف [ال] نإف [دعن الف] : هلوق ينيعلا هركذ امك : هيف دهاشلا
 . (9ها يبنجألا ةلزنم هليزنتو زاجملا ليبس ىلع الإ هسفن ىهني ال

 . ” ص / ٤ ج نابصلا ةيشاح شماهب ينومشألا ىلع ينيعلا (۲)
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 a «لتأ اولاعت :وحن ءازجلا هب دصقو هدعب عراضملا نم ءافلا تطقس اذإ بلطلاو

 : رعاشلا لوقك ةرورض اهلومعم نم اهلصفو « نطبلا عساولا لوكألا : ميجلا مضب
 ملظت كموق قح اذ الو

 نم ءافلا تطقس اذإ] فيعض لوق ىلع عراضملا مزجي هنإف [بلطلاو] كموق قح ملظت الو يأ

 ءافلا هنم تطقس يذلا لعفلاب يأ هب هدصلو] ضحملا بلطلا دعي يأ [هدعب] عقاولا [عراضملا

 وحن] طرشلا نع ببسم طرشلا ءازج نأ امك هنع آببسم رّدق يأ هيلع قياسلا بلطلل [ءازجلا]

 ie LA E E ىلع ينبم رمأ لعفاولاعت هبارعإو [لتأ اولاعتإ»

 امنإو « واولا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو بلطلا باوجب موزجم عراضم لعف لتأ

 مهنايتإ نع ةببسم ةوالتلا نوك وهو ءازجلا هب دصقو اولاعت وهو بلط همّدقت عراضم لعف هنأل لتأ مزج

 « طرشلا فرح ىنعم هنمضتل مهعبت نمو يفاريسلاو يسرافلاو هيوبيسو ليلخلا هلاق امك بلطلاب مزجف

 نأ روهمجلا بهذمو مزاجلا بانم هتباينل ليقو . مكيلع لتأ ينوتأت نإ روكذملا لاثملا يف ريدقتلا نأل

 لتأ ينوتأت نإف اولاعت ريدقتلاو روكذملا بلطلا كلذ ىلع لد طرشلا لعفو يه ةرّدقم طرش ةادأب مزجلا

 فذحلا نأل حجرألا وه يرهزألا لاقو . حصألا وه اذهو : ءاقنع نباو يهكافلا لاق . مكيلع

 ملظت كموق قح اذ الوالا١

 : هردصو تيب زجع اذه
 ملظت كموق قح اذ الوزيزع | ملاظل عشخت الانا حخأ اولاقو

 . هكوص رضفخو هضغو ضرألا وحن هرصبب ىمر : : عشخت

 نم هنأل فلألاب بوصنم فاضم ىدانم [اناخأ] لعاف ريمض واولاو ضام لعف لاق [اولاقو] : بارعالا

 الب موزجم عراضم لعف [عشخت] ةيهان [ال] [عشخت ال] هيلإ فاضم ريمض [انو] فاضم [ًاخأو] ةتسلا ءامسألا

 يف ةلمجلاو ملاظل ةفص زيزع عشختب قلعتم رورجمو راج [ملاظل] تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو ةيهانلا

 COG ب ا ا ع ا

 0 هّللاو مضت يلوعفمب اهنيبو هنيب

 ضفاخلا eR ا ا اش

 , ھا. لمأتف كموق قح يف انه ملظت الر

 . 4 ص / ٤ ج ينومشألا ىلع ناصصلا ةيشاح رطنأ (1)
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 :هلوقو
 لموحف لوخدلا نيب يوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 ليلخلاو هيوبيس هلوقي يذلا يأ نيمضتلا يف نكل لصألا فالخ امهنوك يف اك رتشا نإو نيمضتلاو

 هلوق وحن نع ءازجلا هب دصقو هلوقب زرتحاو ء ها فذحلا كلذك الو لصألا ىنعم ربتعي امهعابتأو

 ىنعم هب آدوصقم سيل هنوكل ةعبسلا قافتاب مهرهطت عفرب (مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذخإط : ىلاعت
 ةقدص ةفص مهرهطت ةلمجف مهل ةرهطم ةقدص مهنم ذخ هب ديرا امنإو 5 مهرهطت ةقدص مهنم ذحات نإ

 ةنس ةءارقلا نكل سايقلا يف عنتمي مل مهرهطت ةقدص مهنم ذخأت نإ ىنعم ىلع مزجلاب ءىرق ولو

 ينثري ةلمج ريدقتب عفرلاب ءىرق هنإف 4 ينئري ًايلو كندل نم يل بهف : ىلاعت هلوق كلذ لثمو « ةعبتم

 ًاباوج ينثري ريدقت ىلع مزجلاب ءىرقو « يل ًاثراو يلو كندل نم يل به يأ بهل ًاباوج ال ايلول ةفص

 : هلوقو] يثري ًايلو كندل نم يل بهت نإ ريدقتلاو « بهل
 [لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 يدنكلا ثرحلا نب ءاحلا مضب رجح نب سيقلا ؤرما هلاق «ليوطلا نم ةديصق نم تيبلا اذه

 لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب لزلمو بيبح ىركذ نم كبنافق -۲

 دهاوش نم وهو يدنكلا ثرحلا نب ءاحلا مضب رجح نب سيقلا ؤرما : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 . نتاملا
 ًارسحت ديرجتلا ليبس ىلع هاوهو هسفنل وأ هيميدنل امإ باطخلاو مايقلا وهو فوقولا نم رمأ افق : ةغللا

 دحاولا نويطاخي مهنأ نم برعلا ةداع هب ترج ام ديكاتلا ة ةهج ىلع دحاولا ةينثتلاب دارملا نأ ىلع وأ ًامدنتو

ح لمرلا عطقنم نيسلا رسكب طقسلا 5 تاجو ىنعمب ركذلاو ىركذلا ءءاكبلا نم رمأ كبن ٤ نينثالا ةبطاخم
 ثي

 وأ ةحوتفم ةلمهم لادب لوخدلا « هقدتسم وأ لمرلا نم ىوتلا ام ىوللا سوماقلا يفو يوتلي ثيح ىوللاو قدي

 . بلك لزنم نم ناعضوم ًاضيأ ةلمهم ءاحب لموحو مالف ةمجعم وأ ةلمهم ءاحف ةمومضم

 مل نإ اذهو فقولل آفلأ ةبلقنملا ةفيفخلا ديكوتلا نوني هلاصتال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف [افق] : بارعإلا

SSEل  O OPEN 

 ب قيس ار رر درو ىلع ھاو یک نإ اف ا

 [لوخدلا] و [لزنم] وأ [طقس] نم لاح بصن لحم يف ةلمجلاو ناکم فرظ [نيب] هيلإ فاضم [ىوللا]

 . لوخدلا ىلع فوطعم [لموح] واولا ىنعمب ةفطاع ءافلا [لموحف] هيلإ فاضم

 افقت نأ يأ ءازجلا هب دصقو ءافلا نع الخ هنأل كلذو رمألا باوج يف هنأل مزج ثيح [كبن] يف : دهاشلا

 . فرصتب ها مهفوقو نع ببسم ءاكبلاق كېن
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 لقي ملو ملحلا قهار امل هنأ هلاق رعش لّوأو « دئاصقلا دصق نم لّوأ وهو . روهشملا يلهاجلا رعاشلا
 هب ابهذاو هاذخ : هباحصا نم نينثال لاقف « ًارعش لاقل كلذك ناك ول هنإ ينباب اذه سيل هوبا لاق ًارعش

 ,هاحبذيل اعرشف نيعملا لحملا الصو ىتح هب ايضمق . همدب ينايتئاو هاحيذاف اذكو اذك ناكم ىلإ
 : لاقو یکیف

 لزنمو بيبح ىركذ نم كبن افق

 كو اقر زناو ديقفو نتف و رخال 2 ىلع سدرعسا طم الايؤميبا ىلإ ب اخرا تلا
 : ةغللا . ًاقح ينبا تنأ : لاقو « هقنتعاو هيلإ ماقف « تيب فصن يف لزنملاو بيبحلا ىعنو ىكبتساو

 وأ امّدنتو ارسحت ديرجتلا ليبس ىلع ءاوهو هسفنل وأ هيميدنل امإ باطخلاو مايقلا وهو فوقولا نم رمأ افق
 دحاولا نوبطاخي مهنأ نم برعلا ةداع هب ترج ام ىلع ديكأتلا ةهج ىلع دحاولا ةينثتلاب دارملا نأ ىلع

 نأ كلذ يف ةلعلاو « رانلا نزاخ كلامل باطخ هنإف « منهج يف ايقلأ» : ىلاعت هلوقك نينثالا ةبطاخم

 يف جاجزلا لاق ء اذهل نوركني نويرصبلاو . ةثالث ةقفرلا لقأو نانثالا هلبإو هلام يف لجرلا ناوعأ لقأ

 ركذلاو ىركذلاو ءاكبلا نم رمأ كبنو هيبحاصل اباطح افق هلوق ذئيح نوكيو نيكلملل باطخ هنإ ةيآلا

 ام: ىوللا نيوبافلا يلو ؛ ئرتلي تحب ىوللاو قدي كيد ليرلا عطقم نا سكي طعشلاو یب
 مالف ةمجعم وأ ةلمهم ءاحف ةمومضم وأ ةحوتفم ةلمهم لادب لوخدلاو هقدتسم وأ لمرلا نم ىوتلا

 هلاصتال حتفلا ىلع ينم رمأ لعف افق بارعإلا . بلك لزنم نم ناعضوم ًاضيأ ةلمهم ءاحب لموحو
 ىلع ينبم وهف الإو نينثال باطخلا لعجت مل نإ اذهو . فقولل آفلأ ةبلقنملا ةفيفخلا ديكوتلا نونب
 بلطلا باوج يف موزجم عراضم لعف كبن لعاف ةينثتلا فلأو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح

 ت هزي دقت اوچو هيفا تين هلعاقو « ءايلا وهو هرخخآ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو موزجعم وهو

 روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو رورجمو راج ىركذ نم

 لحم يف ةلمجلاو رورجمو راج طقسب بيبح ىلع فوطعم لزنمو هيلإ فاضم بيبحو « فاضم وهو

 فرظ نيب روصقم مسا هنأل فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو هيلإ فاضم ىوللاو لزنمل ةفص رج

 فرح ءافلاو هيلإ فاضم لوخدلاو لزنم نم وأ طقس نم لاحلا ىلع بصن لحم يف ةلمجلاو « ناكم
 ريصف « لموحف لوخدلا ءازجأ نيب ىنعملا للكملا دقعلا يف لاقو . ينيعلا لاق امك واولا ىنعمب فطع
 هلبق ام ىلع اهفوطعم يف بيقعتلا طارتشال ءافلا حصت مل الإو « « طهرو موق لثم عمجلا مساك لوخدلا

 ال امك ءافلاب هيلع لموح فطع عنتما لوخدلا ءازجأ نم طقسلا نأ رّدقي ملولف ء ء امهنيب ةلمهم ريغ نم

 اي افق ىنعملاو . هعجارف اذه نم بيرق مالك رطقلا حرش دهاوش ىلع يحرش يفو . لمأتم ىلع ىفخي
 لمرلا عطقنم دنع نينئاك لزنمو بيبح ىركذ ىلع ءاكبلا يف ينادعاسو يحبذ ىلع الجعت الو يبحاص
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 SSSR ESR eS رشع دحأ نيلعف مزجي ام وهو يناثلاو

 ءافلا نع الخ هنأل كلذو رمألا باوج هنأل مزج ثيح كبن يف دهاشلاو . لموحف لوخدلا ءازجأ نيب

 . مهفوقو نع ببسم ءاكبلاف كبن افقت نإ يأ ءازجلا هب دصقو

 « ملست دسألا نم ندت ال : وحن يهنلاو « لثم امك رمألل لماش همالك يف بلطلا : [هيبنت]

 : وحن ينمتلاو < كمركأ ينمركت له : وحن ماهفتسالاو . ةنجلا لخدأ يل رفغا بر : وحن ءاعدلاو
 بصت اندنع لزنت الأ : وحن ضرعلاو « همركأ دلبلا مدقي آديز لعل : وحن يجرتلاو هقفنأ الام يل تيل
 مزجي لب لعفلاب انه نوكي نأ بلطلا يف طرتشي الو « انثدحت انيتأت الول : وحن ضيضحتلاو « ًاريخ

 : رعاشلا لاقو « ديز مني ثيدح كبسحو كرزا كتيب نيا : وحن لعفلا ريغب ناك نإو هباوج يف لعفلا

 يحيرتست وا يدمحت كناكم

 عم هعضوم يف ال نإ عوقو ةحص يهنلا دعب مزجلا ةحصل نييوحنلا نم يئاسكلا ريغ طرشو

 نأل ملست دسألا نم ندت ال نإ كلوق ةحصل مزجلاب ملست دسألا نم ندت ال زاج مث نمف ىنعملا ةحص

 ال نا كلوق ةحص مدعل كلكاي دسألا نم ندت ال : وحن يف عفرلا بجوووندلا مدع نع ةببسم ةمالسلا

 يف يئاسكلا فلاخو وندلا نع ببستي امنإو وندلا مدع نع ببستي ال لكألا نآل كلكأي دسألا نم ندت
 برقي الف ةرجشلا هذه نم لكا نم » : ب هلوقب ًاجتحم روكذملا لاثملا يف مزجلا زوجف طرشلا اذه

 « ضعب باقر مكضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال » : ب هلوقو « موثلا حيرب يأ « انذؤي اندجسم
 روهمجلا باجأو ًاموزجم درو هنأ عم نيثيدحلا يف ال نإ ريدقت حصي ال هنأل برضي مزج نم ةياور ىلع
 يهنملا باوجلا ىلع ال لامتشا لدب لعفلا نم لعفلا لادبإ ىلع نيثيدحلا يف مزجلا نأب كلذ نع
 هلوق اماو « ضعب باقر مكضعب برضي ًارافك يدعب اوعجرت ال نإو . انذؤي برقي ال نا ةحص مدعل

 « رثكتست ننمت ال نأ لوقي نا حصي ال ذإ رثكتست عفرب روهمجلا ةءارقف (رثكتست ننمت الو : ىلاعت
 نسح يذلاو فقولا ةينب هلصوو ًافقو هنكس هنأب كلذ نع باجي نأ نكميف رثكتست ناكسإب هتءارق امأو
 فالتخال هلبق امم الدب هلعج نسحي الو رجهاف رهطف ربکف يهو هعم ةروكذملا لاعفألل هتبسانم كلذ
 مزجي ام وهو] لاعفألا زاوج نم يناثلا عونلا يأ [يناثلاو] يناثلا ىلع لوألا ةلالد مدعل امهيينعم
 مل نم : وحن ىنعموأ «اندع متدع نإ : وحن ًاظفل نييضام وأ «دعن اودوعت نإك» نيعراضم [نيلعف
 وأ «هثرح يف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نمإ : وحن اعراضمف ًايضام وأ , ملعلا لني مل دهتجي

 مل دعب وهو « هل رفغ ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل مقي نم » : لَو هلوقك ليلق وهو ًايضامف ًاعراضم

 مزجلاف نييضام وا امهظفلل مزجلاف نيعراضم اناك نإ نالعفلا مث الحم طرشلا ةادابو ًاظفل اهب موزجم
 تاودأ ىمستو ًامزاج [رشع دحأ] همكح امهنم دحاو لكلف ًاعراضمو ًايضام نيفلتخم وأ امهلحمل
 ءازجلا ةلمج ىنعم قيلعتل ةعوضوم يهف هيلي امل ببسو طرش اهيلي ام نأ اهتدافإل ءازجلاو طرشلا
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 :وحن نمو هللا هملعي ريخ نم اولعفت امو» :وحن امو ,4 مكبهذي أشي نإإ» :وحن نإ وهو
 ياسا ا م و ع م ىلا OE جو نإ داع لما «(هب زجي ًاءوس لمعي نم»

 يه ةادألا نأ حيحصلاو . اهنع ةببسم ةيناثلاو ةيناثلل آببس ىلوألا نوكت ثيحب طرشلا ةلمج ىنعمب
 ةلالدلل عوضوم قافتاب فرح يهو اهمدق مث نمو بابلا مأ يهو [نإ وهو] هباوجو طرشلا لعفل ةمزاجلا

 كوكشملا طرشلا ىلع لدت امنإو « رخآ ىنعم ىلع لدت الف يأ طرشلا ىلع باوجلا قيلعت : درجم ىلع

 يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ هبارعإو [مكبعلي أشي نإ : وحن] عوق يف
 وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف أشي هباوج

 وه هريدقت ًآزاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا باوج بهذي
 نامز ماهبناك ضرغل هب عوطقملا ىلع لخدت دقو « هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو
 هثافتناب عوطقملا ىلع لخدت دقو «نودلاخلا مهف تم نإفأ» : ىلاعت هلوقك كلذ وحنو طرشلا

 فلاخي الو ةيآلا هذهك نيلبقتسم نيعراضم اهئازجو اهطرش نوک لصألاو « هريغو تيكبتلل هتلاحتساو
 طرشلا عوقو يف ةبغرلا راهظإو لؤافتلا وأ لصاحلا ةروص يف لصاحلا ريغ زاربإك ةتكنل الإ اظفل كلذ
 عوضوم مسا يهو [امو] مزجلل بسانملا عوقولا ىلع هتلالدل يضاملا ظفلب اذإ طرش ءيجم بلاغلاو

 هملعي ريخ نم اولعفت امو : وحنن] طرشلا ىنعم نمض مث مومعلا ةهج ىلع لقعي ال ام ىلع ةلالدلل
 ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف اولعفت أدتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا ام هبارعإو [4دّللا
 مفر لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج

 « لعاف ةلالجلا ظفلو هب لوعفم ءاهلاو طرشلا باوج ملعي اولعفتب قلعتم رو رجمو راج ريخ نم ام ربخ

 تبلا دقو . باوجلا ةلمج هربخ ليقو « حصألا وه طرشلا مسا نع ربح طرشلا ةلمج نا نم هتركذ امو

 يف لاق يف ريدقتب بوصنم نامز مسا ىلع لدت ناب اينامز افرظ ةيطرشلا ام ءيجم هريغو كلام نبا

 مكل مهتماقتسا ةّدم مهل اوميقتسا يأ «مهل اوميقتساف مكل اوماقتسا امف : ىلاعت هلوق رهاظ ينغملا
 آنامز يتات دقو : ءاقنع نبا لاق . ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف مزاج طرش مسا انه يهف

 نهوتاف َنهنم هب متعتمتسا امفإط : وحن يف ىنعم ىلع آبوصنم سيل نامز مسا ىلع لدت نأب اضحم
 طرشلا لعف اهربحو ًادتبم عفر لحم يف انه يهف ّنهروجأ ّنهوتآ نهب ب مكعاتمتسا ةّدم يأ 4 ٌنهروجأ

 زجي اءوس لمعي نمل : وحن] مومعلا ةهج ىلع لقعي نمل عوضوم مسا يه [نمو] نتملا ةيأ يف امك
 يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا نيدابارعإ رو فاسإ لك يأ [(هب
 هيف رتتسم هلعافو هرحلا نوكس همزج ةمالعو طرشلا ةاداب موزجم طرشلا لعف لمعي ادتبم عفر لحم

 باوج زجي نم ربخ عفر لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم أءوس وه هريدقت ًازاوج
 رتتسم لعافلا بئانو فلألا وهو هرحخأ نم ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو طرشلا ةاداب موزجسم طرشلا
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 : هلوقك امهمو
 لعفي بلقلا يرمأت اهم كنأو

 حصألا ىلع ةيطرشلا امو نم بكرم ال طيسب مسا يهو [امهمو] رورجمو راج هب وه هريدقت آزاوج هيف

 : هلوقك طرشلا ىنعم تنئمض مث لقاعلا ريغل عوضوم

 [لعفي بلقلا يرمات امهم كاناو] يلتاق كبح نا ينم كرغا

 وهو ثنؤملل باطخ فاكلا رسكب كرغأ ةغللا . كبن افق ةديصق نم وهو « سيقلا ؤرما هلاق

 يرمأتو ةتامإلا لتقلاو رومألا برجي مل نم لعف يهو « ةرغلا ىلع كليخ يأ خيبوتو راكنإ ماهفتسا
 ضام لعف رغ ماهفتسالل ةزمهلا. بارعإلا . نينكاسلا ءاقتلال تفذحو اضيا ثنؤملل باطخ هنأل ءايلاب

 لحم يف فاكلاو اهمسا بح بصنو ديكوت فرح نأ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو
 انهيروهظ نم عم ءايلا لق ام ولع اقم ةمض فر ةناللغو نرم رهو اهر يلتاك هات ابرج
 ريدقتلاو لعاف اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم ءايلاو ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا
 اهمسا فاكلاو بصنو ديكوت فرح نأ فطع فرحو اولا كنأو يل هتتامإ يأ يل كبح لتق ينم كرغأ

 لعفي بلقلا يرمأت امهم كنآو يلتاق كبح نأ ينم كرغأ 5

 . نتاملا دهارش نم هزجعو . سيقلا ؤرما اهلئاق كبن افق ةديصق نم تيبلا

 يهو ةرغلا ىلع كلمح يأ خيبوتو راكنإ ماهفتسا وهو ثنؤملل باطخ فاكلا رسكب كرغأ : ةغللا
 . نينكاسلا ءاقتلال تفذحو ًاضيأ ثنؤملل باطح هنأل ءايلاب يرمأتو ةنامإلا لتقلا « رومألا برجي مل نم لعف

 بلقلا يرمأت امهم كنأ ثيحب كل ًاعيطم يبلق نوكو يلتاق كبح نوك نم كعدخ يأ كرغ دق : ىنعملا
 . هلعفي ءيش نم هب

 بصنو ديكوت فرح [نأ] هلوعفم [فاكلا] و ضام لعف [رغ] ماهفتسإلل ةزمهلا [كرغأ] : هبارعإو
 ملكتملا [ءاي] و ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عرفرم اهربخ [يلتاق] هيلإ فاضم [فاكلا] و اهمسا [بح]
 يل هتتامإ يأ يل كبح لتق نم كرغأ ريدقتلاو لعاف اهدعب امو نأ نم كبسنملا ردصملاو هيلإ فاضم هب لوعفم

 ادتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا [امهم] اهمسا [فاكلا] و بصنو ديكوت فرح [نا] ةفطاع واولا [كناو]
 [بلقلا] لعاق ةبطاخملا ةئنؤملا ءايو نونلا فذح همزج ةمالعو طرشلا ةاداب موزجم طرشلا لعف [يرمات]

 لجأل ةرسكلاب كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا باوج لعفي [نا] ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم

 . رعشلا ةيفاق

 . نيلعف تمزج ثيح [امهم] يف : دهاشلا



 520 ىتمو .ىنسحلا ءارسألا هلف اوعدت امأيأ: وحن يأو «مقأ مقت امذإ :وحن امذإو

 لعف يرمأت هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت أدتبم عفر لحم يف مزاج طرش مسا امهم
 ةثثؤملا ءايو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم وهو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا

 لحم يف لوعفملاو لعاقلاو لعفلا ةلمجو هب لوعقم بلقلا لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةيطاخملا
 دق ىنعملاو . ربعلا ا اوا نوكس هيزج ةمالعو طرصلا اوج لو ربخ مقر

 نم هب بلقلا يرمأت امهم كنإ ثيحب كل آعيطم يبلق نوكو يلتاق كبح نوک ينم كعدخخ يأ كرغ

 . نيلعفلا تمزج ثيح امهم يف دهاشلاو . هلعفي ءيش

 بلاغلا وه اذهو « ريكذتلاو دارقرلا لهو اا عارم امهمو نمو ام يف كل زوجي : [هيبنت]

 ڈ ظفلل ةياعر و «ًاحلاص لمعتو هلوسرو هلل نكدم تنقي نمو : وحن ليلق وهو اهانعم او

 يأ : مهعم مقأ اوموقي نمو « ناموقي نينثا لك يأ : امهعم مقأ اموقي نم : وحنو ىنعملل ةياعر ثنأ
 عوضوم ةدئازلا امو ةيفرظلا ذإ نم بكرم حصألا ىلع فرح يهو [ام ذإو] نوموقي لاجر عمج لك
 لعفب بصت اهلحم نأو فرظ اهنإ ليقو « بارعإلا نم اهل لحم الو طرشلا ىلع باوجلا قيلعت درجمل
 مقتو مزاج طرش فرح ام ذإ هبارعإو [مقأ مقت ام ذإ : وحن] و رطقلا يف ماشه نبا هحجرو طرشلا
 فالح الب ًافرظ نوكي ذئنيحف ام فذح عم اهب مزجلا ءارفلا زاجاو طرشلا باوج مقاو طرشلا لعف

 هعم مقأ مقي مهيأ : وحن يف لقعي نمل نوكتف هيلإ فاضت ام بسحب عوضوم مسا وهو ديدشتلاب [يأو]
 سلجت ناكم يا : وحن يف نیا ىنعمب ناكمللو « بكرا بكرت باودلا يأ : وحن يف لقعي الاملو
 امأيأ» : وحن] ةدئازلا ام اهيلإ مضت دقو كعم مصأ مصت موي يأ : وحن ىتم ىنعمب نامزللو هيف سلجأ
 هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا ايأ هبارعإو [ىنسحلا ءامسألا هلف اوعدت

 همسا وأ هللا ةمسا نم وعدت نيمسإلا يأ ريدقتلا نأل e امل انه يهو اوعدتل مدقم لوعفم

 وهو نيهّلِإ دبعن نأ اناهنيأ نوكرشملا لاقف « « نمحر اي هّللأ اي : : لوقي ناك هب يبنلا نأل نمحرلا

 اهيف لاقيو ةدئاز امو , مهيلع ادر ةيآلا «نمحرلا اوعداو هللا اوعدا لق# : تلزنف هعم رخآ آهلإ وعدي
 ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو طرشلا ةاداب موزجم طرشلا لعف اوعدت ةلص ابدا

 ربخ عفر لحم يف رورجمو راج هل طرشلا باوجل ةطبار ءافلا هلف لعاف لصتم ريمض ةعامجلا واوو

 هعفر ةمالعو هعفر يف هتعبت هبارعإ يف فوصوملا عبتت ت ةغصلاو ةفص ىنسحلا رخؤم أدتبم ءامسألا مدقم

 هر لل و ا سعف رع ردقل يع

 وهو [ىتمو] مزال ريغ كلذ نأ ىلإ ةراشإ ًالعف هيف باوجلا سيل لاثمي فنصملا ىت أو . طرشلا باوج

 فرظ يه ءاقنع نبا لاقو . يهكافلا هلاق طرشلا ىنعم نمض مث نامزلا ىلع ةلالدلل عوضوم مسا
 كترز مويلا ينترز ىتم عنتميف ءازجلاو طرشلا نامز داحتا اهعم بجيو اهؤات ددشت دقو ةنمزألا ميمعتل
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 :هلوقك

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىم

 : [هلوقك] ءازجلاو طرشلا نامز هيف دحتا ام لاثمو « آدغ

 [ينوفرسعت ةمامعلا عضأ ىتم] ايانشلا عالطو الج نباانأ

 مرضخم رعاش وهو « ةيناتحتلا ءايلاب يحايرلا ليثو نب ميحسل ةديصق علطم رفاولا نم تيبلا
 اذه ليثو نب ميحس انع تغلب نإ : الاقف « ءانه امهنم بلطي صوحألا همع نباو دريبألا ىلإ حاير ينب نم لجر ءاج نيح « روكذملا تيبلا اهنم يتلا ةديصقلا دشنأ « مالسإلاو ةيلهاجلا يف روهشم
 : هادشناف هالوق لاقف « كانيطعا رعشلا

 ينوفرعت ةمامعلا عضأ ىتم ايانشلا عالطو الج نباانأ 14

 . نتاملا دهاوش نم هزجعو ةديصقلا علطم وهو رفاولا نم تيبلا

 . مالسإلاو ةيلهاجلا يف روهشم مرضخسم رعاش وهو ةيناتحتلا ءايلاب يحايرلا ليثو نب ميحس : هلئاق

 ملع ليقو هماقم ةفصلا تميقأو فوصوملا فوذحم لعف الجف اهفشك رومألا الج نم الج نبا : ةللا
 رمع نب ىسيع ىكح مث تيبلا دشنأو يضاملا لعفلاب ىمست لجر مسا الج حاحصلا يف لاق هيبأ ىلع بلغ

 مل هنأ وهو رخآ اهجو تيبلا لمتحي : هريغ لاقو فرصني ال امهوحنو برضو لتقب لجرلا يمس اذإ : لاق هنأ

 علاط نم ةغلابم عالطو فرصني مل كلذلف اهفشك رومألا الج هل لاقي يذلا نبا لاق هنأك ةياكحملا دارأ هنوني

 ةمامعلا عضأ ىتم نيلبجلا نيب قيرطلاو ةبقعلا يه لاقيو ظلغو ضرألا نم الع ام يهو ةينث عمج ايانثلاو

 يمادقإو يتعاجش نوفرعت يأ ينوفرعت رفغملا وأ ةضيبلا يهو برحلا ةمامع يسأر ىلع عضأ ىتم لمتحي
 . يترهشل ينولهجت الو ينوفرعت هل ةرتاسلا يهجو نع ةمامعلا عضأ ىتم دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ةروكذملا ةفصلاب ينآر نم ينفرعي ةمامعلا عضأ ىتم باعصلا بكرو رومألا الج نم نبا انأ : ىنعملا

 . يتعاجشب تفرع تبراح اذإ ينإ يبوفرعت يسأر ىلع برحلا ةمامع عضأ ىتم وأ « ةمامع الب تنك نإو

 نأ زوجيو هيلع وه ام ىلع يكحم هيلإ فاضم [الجم]و هربخ [نبا] أدتبم لصفنم ريمض [انأ] : بارعإلا

 ًافطع رجلاب [ عالط] و هدحو لعفلا نم لوقنم ملع هنأ ىلع ءانب لعفلا نزوو ةيملعلل فرصني ال ام بارعإ برعي
 ىلع ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم [ايانثلا] و ربخ دعب ربخ نوكيو نبا ىلع ًافطع هعفر ميصيو الج ىلع
 ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نيلعف مزجت مزاج طرش مسا [ىتم] روصقم مسا هنال ردعتلل فلالا

 رتتسم هلعافو نينكاسلا ءاقتلال ة ةرسكلاب كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا لعف عضأو [ عضأ ] هيف لماعلاو

 لاعفألا نم هنأل نونلا فذحب موزجم طرشلا باوج [ينوفرعت] هب لوعفم [ةمامعلا] اأ هريدقت ًابوجو هيف

 . هب لوعفم لصتم ريمض [ءايلا] و ةياقولل [نونلا] و لعاف ةعامجلا [واو] و ةسمخلا

 . نيلعف تمزج ثيح [ىتم] : هلوق دهاشلا
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 نورصحلا مطحلا ىلع قشوذل يلوح ءارجو ()>يتهادب نإ

 هيف لبقي يداولا يف جدهتي لعجو « هاصع ميحس ذخأف تيبلا هدشنأو « اميحس لجرلا ىتأف
 : هدعبو « تيبلا الج نبا انا : امهل لقو بهذا : لاق مث « رعشلاب مهمهيو ربديو

 نيرعلا طسو نم ثيللا ناكم يريمح نمائناكم نإو

 : لوتي اهيفو
 نيعبرألا دح تزواج دقو ينم ءارعشلا يغتيت اذامو

 نورزخلا مطحلا ىلع قش وذل يلوح ءارجو ()>يتهادب نإ 6

 درب الل وهو نوزحلا مطحلا ىلع قش وذل يلوح ءارجو يتهادب نإ ظفلب تايعمصألا يف امك ىوري تيبلا
 8 همع نباو

 سرفلل يرج لوأل لاقيف هنم أجفي امو * يش لك لوأ اضيأ يهو سرفلا يرج لوأ ةهادبلا : ةغللا

لا ةقشملا قشلا هعم ىرج يأ ءاراج ردصم ميجلا رسكب ءارجلا هتلالع هدعب يذلاو هتهادب
 وه حتفف مضب مطح

 . ها . فقو يرجلا دتشا اذإ داقني ال يذلا سرفلا هلصأ ثوزحلا فينعلا فوسعلا

 ءاي لبقام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم اهمسا [يتهادب] بصنو ديكوت فرح [نإ] [يتهادب نإ] : بارعإلا

 واولاب عوفرم [نإ]ربخ [وذ] ةقلحزملاوأ ءادتبالا مال ماللا [وذل] هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي]و فاضم ةهادبو ملكتملا

 قشل ةفص فوذحمب قلعتم رو رجمو راج [مطحلا ىلع] هيلإ فاضم [ قش ]و فاضم [وذ] و ةتسلا ءامسألا نم هنال

 ايانثلا عالطو الج نبا انأ اهعلطم يتلا ميحسم ةديصق ءاشنإ يف آببس هنوكل هدروأ امنإو هيف دهاشالو . ةفص [نورحلا]

 تغلب نإ الاقف انارطق يأ ءانه امهنم بلطي صوحألا همع نباو دربألا ىلإ حاير ينب نم ءاج الجر نأ ببسلا كلذو

 : هادشنأف ءالوق لاقف كانيطعأ رعشلا اذه ليثو نب ميحس

 يلوح ءارجو يتصهادب نإ

 مهمهيو ربديو هيف لبقي يداولا يف جدهتي لعجو هاصع ميحس ذخأف ثيبلا هدشنأو اميحس لجرلا ىتأف

 : امهل لقو بهذإ لاق مث رعشلاب
 ينوفرعت ةمامعلا عضأ ىتم ايانشلا عالطو الج نباانأ

 نيرعلا طسو نم ثيللا ناكم ىريمح نم انناکم نإو 5

 نيعيرألا دح تزواج دقو يلم ءارعشلا يفتبت اذامو

 دعب لوألا تيبلا نوك امهركذ حراشلا نكلو لاعفألا باب يف دهاش امهيف سيلو آبيرق هركذ قبس دقو

 )١( نم نوراع مالسلا دنع مجمل اهجرشو اهقفحت عم تانعمصألا رظنأ ٠١
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 ةفصلا تميقأو فوصوملا فذح لعف الجف اهحضوأو اهفشك رومألا الج نم الج نبا : ةغللا
 ء يضاملا لعفلاب ىمست لجر مسا الج حاحصلا يف لاق . هيبأ ىلع بلغ ملع الج ليقو « هماقم
 فرصني ال امهوحنو برضو لتقب لجرلا يمس اذإ : لاق هنأ رمع نب ىسيع نع ىكح مث تيبلا دشنأو

 يذلا نبا لاق هنأك ةياكحلا دارأ هنأك هنوني مل هنأو هو رخآ اهجو تيبلا لمتحي : هريغ لاقو اذهب لدتساو

 الع ام يهو « ةينث عمج ايانثلاو « علاط يف ةغلابم عالطو فرصي مل كلذلف اهفشكو رومألا الج هل لاقي
 يلاعمل ًايماس ناك اذإ | ايانثلا عالط نالفو <« نيلبجلا نيب قيرطلاو ةبقعلا يه لاقيو « ظلغو ضرألا نم

 عضأ ىتم لمتحي ةمامعلا عضأ ٍىتم هلوقو , دجنأ عالط لاقي امك اهمئاظعل ًادصاق اهباعصو رومألا

 « يمادقإو يتعاجش اوفرعت يأ : ينوفرعت ءرفغملا وأ ةضيبلا هو + تبرحلا ةماجع يب ار ىلع

 . يترهشل ينولهجت الو ينوفرعت هل ةرتاسلا يهجو ىلع ةبادعلا عضأ ىتم دارملا دوكي نأ لمتحيو

 ام ىلع يكحم هيلإ فاضم الجو فاضم وهو هربخ نبا ادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض انأ بارعإلا

 نم لوقنم ملع هنا ىلع ءانب لعفلا نزوو ةيملعلل فرصني ال ام بارعإ برعي نا زوجيو « هيلع وه
 هركذ امك ربخ دعب ًاربخ نوكيو نبا ىلع آفطع هعفر حصيو « الج ىلع ًافطع رجلاب عالطو هدحو لعفلا
 اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو هيلإ فاضم ايانثلاو ةيرهزألا ةيشاح يف يجيلمدلا

 لحم يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف لؤألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا ىتم روصقم مسا هنأل رذعتلا

 كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو طرشلا لعف عضاو عضا هيف لماعلاو ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن

 هروهظ نم عنم هرخآ يف رّدقم نوكس همزج ةمالعو هيف لاقي نأ زوجيو « نيئكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب

 دعب ينغملا دهاوش ىلع (١)هحرش يف يطويسلا هركذ امك هلحم هنأل ةديصقلا نم هنوك يناثلاو ةديصقلا علطم

 ها . ةديصقلا نم تايبأ ةسمخن ركذ

 [ناكم] و ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم اهمسا [ناكم] بصنو ديكوت فرح [نإ] ةفطاع [واولا] : بارعإلا

 [ثيللا] و فاضم [ناكم] و [نإ] ربخ [ناكم] رورجمو راج [يريمح نم] هيلإ فاضم ريمض [ان] و فاضم

 ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم [نيرعلا] و فاضم [طسو] و ناكمب قلعتم رورجمو راج [طسو نم] هيلإ فاضم
 [ءارعشلا] عراضم لعف [يغتبت] ربخ يذلا ىنعمب لوصوم مسا [اذ] و أدتبم ماهفتسا مسا إم [اذامو] ةرهاظلا

 لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال هلعافو لعفلا نم ةلمجلاو [يغتبت] ب قلعتم رورجمو راج [ينم] هلعاف

 لعف [تزواج] قيقحت فرح [دق] ةيلاح واولا [دقو] هيغبت يأ فوذحم وهو يغتبتب بوصنم ريمض دئاعلاو

 لموع هنأل ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم [نيعبرألا] و فاضم [دح] و زواجل هب لوعفم [دح] هلعافو

 . ها نونلا ىلع بارعإلا لعج يف نيح ةلماعم

 )١( ج ليلجلا ةحنم : نيدلايحم دمحم ١ / ص 394-58 :
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 مني يلا ه رافانع مج هام دمار ع ام ام ام مانام ةهاواف و و هاه اقف مام و واو راو .اويدو ع او اه دة مام هاف عقاو دس مق ةووام دودي اماه

 ثحابم يف رم ام هديفي امك هرئاظن اذكهو « نينكاسلا ءاقتلا نم صلختتلا ةكرحب لحملا لاغتشا

 باوج ينوفرعت « هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم ةمامعلا انأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو بارعإلا
 يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم وهو طرشلا

 الج نم نبا انأ ىنعملاو . هب لوعفم بصن لحم يف , صتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو لعاف عفر لحم

 وا ةمامع الب تنك نإو ةروكذملا ةفصلاب ينآر نم ينفرعي ةمامعلا عضأ ىتم باعصلا بكرو رومألا

 . يتعاجشو يمادقإب تفرع تبراح اذإ ينوفرعت يسأر ىلع ةضيبلا يهو « برحلا ةمالع عضأ ىتم
 يف ءىرق اهبو « ميلس ةغل هتزمه رسكو ةزمهلا حتفب [نايأو] نيلعف تمزج ثيح ىتم يف دهاشلاو
 نم آقرف امهنيب نأ الإ ىتمك طرشلا ىنعم نمض مث نامزلا ىلع ةلالّدلل عوضوم مسا وهو ذاوشلا
 « طرشلل اهنوك نع ةتكاس روهمجلا بتك : يضرلا لاق ىتح ًالامعتسا رثكأ ىتم نأ لوألا . هوجو

 مل اذهلو « اهب ىزاجي املقو : كلام نبا لاق . اطرش اهلامعتسا ةلقلو نيرخأتملا ضعب كلذ زاجأو
 نع كنولأسيإ# : وحن ميخفتلا عضوم يف بلاغ يتأت نايأ نأ يناثلاو : ينيمامدلا لاق . هيوبيس هظفحي
 ميخفتلا عضوم يف لمعتست اهنإف ىتم فالخب «ةمايقلا موي نايأ لأسيإ» « (اهاسرم نايأ ةعاسلا
 لمعتست اهنإف ىتم فالخب ةعامجو كلام نبا هب مزج امك لبقتسملاب صتخت نايأ نأ ثلاثلاو « هريغو
 يف حيرصلاك وهو تئج نايأب هالثمو نامزلل اهب قلطأ حاتفملاو حاضيإلا يف هنكل لبقتسملاو يضاملل

 . : [هلوقك] ليلق وه كلذ عمو يضاملل لمعتست اهنأ
 [لزنت حيرلا هب لدعت ام نايأف] ةرفقب تناك ءارفغلا ةجعتلا اذإ

 لزتت حيرلاهبلدعتامنايأن ةرفقب تناك ءارغلاةجسعنلا اذإ 7

 زجعو . ةيومألا ةلودلا ءارعش نم يمالسإ رعاش هنإ ليقو مرضخم رعاش يومعلا ةلئاع نب ةيمأ : هلئاق
 نتاملا دهاوش نم تيبلا

 نم ءامدألا ىوريو ءاضيبلا يأ [ءارغلا]و تاجيعنو جاعن عمجلاو نأضلا نم ةدحاولا [ةحعنلا] : ةغللا

 . رافق عمجلاو ءام الو اهيف تبن ال ةزافم رفقلاو برعلا جاعن ناولأ بلاغ يهو ةرمسلا يهو ةمدألا

 . لزنت حيرلا هب لدعت تقو يأ يفف ةديعب ةزافمب ءانسحلا ةجعنلا تناك اذإ : ىنعملا

 [ءارغلا] هدعب لعفلا هرسفي فوذحم لعفب لعاف [ةجعنلا] نامزلا نم لبقتسي امل فرظ [اذإ] : بارعإلا
 ربخ رورجمو راج [ةرفقب] يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم ناك مساو ثيناتلل [ءاتلا] و صام لعف [ناك] ةحعنلا ةغص
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 11000 ىنأو 4ثوملا مككردي اونوكت |نيأ» :وحن نيأو

 . ةيومألا ةلودلا ءارعش نم يمالسإ رعاش هنإ ليقو . مرضخم رعاش يرمعلا ةدئاع نب ةيمأ هلاق
 ءامدألا ىوريو « ءاضيبلا يأ : ٌدملاب ءارغلاو تاجعنو جاعن عمجلاو نأضلا نم ةدحاولا ةجعنلا ةغللا
 رافق عمجلاو ءام الو اهيف تبن ال ةزافم رفقلاو برعلا جاعن ناولأ بلاغ يهو ةرمسلا يهو ةمدألا نم
 لعفلا هرسفي فوذحم لعفب لعاف ةجعنلا نامزلا نم لبقتسا امل فرظ اذإ او حاحصلا هركذ

 هرخآ مض هعفر ةمالعو ةجعنلا ةفص ءارغلا ةيلعفلا لمجلا ىلع الإ لخدت ال اذإ نأ حصألا نأل هدعب

 لحم يف رورجمو راج ةرفقب يه هريدقت ًآزاوج اهيف رتتسم اهمساو ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف ناك

 هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا نايأ فطع فرح ءافلا ناك ربخ بصن

 همزج ةمالعو طرشلا لعف لدعت ةدئاز امو لدعت هيف لماعلاو « ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف

 رجكلاب رخو هرج نوكس همزج ةمالعو طرتلا باو لونت لعاف حيرلا رورجمو راج هب هرخآ نوكس

 . لزنت حيرلا هب لدعت تقو يأ يفف ةديعب ةزافمب ءانسحلا ةجعنلا تناك اذإ ىنعملاو . رعشلا ةرورضل

 ىلع ةلالدلل عوضوم مسا وهو [نيأو] نيلعف تمزجو اطرش تلمعتسا ثيح نايأ هلوق يف دهاشلاو
 اونوكت ناكم يأ يف يأ [(توملا مككردي اونوكت امنيأإ : وحن] طرشلا ىنعم نمض مث ناكملا
 طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مومعلا ىلع لدت مزاج طرش مسا نيأ هبارعإو . توملا مككردي
 امك زاوجلا ليبس ىلع ةدئاز امو اونوكت هيف لماعلاو ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف هباوج يناثلاو

 لعف اونوكتو اهفذح زوجيو طرشلا يف اهانعم يوقي نيأ ىلع ام لوخد : ءاقبلا وبأ لاق . نيمسلا لاق
 نم فرصتم ةسمخلا لاعفألا نم هنأل نونلا فذح همزج ةمالعو موزجم وهو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا

 نوكس همزج ةمالعو موزجم طرشلا باوج كرديو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض واولاو ةماتلا ناك
 نيفاكلا عفرب مككردي ءىرقو لقا توعلاو هب لوعفم تبعت لحم يف لصتم ريمض فاكلاو هرخآ

 لصتم اونوكت امنيو ادتبم مالك هنأ ىلعوأ « مككرديف يأ : باوجلا ءاف فذح ىلع ينج نبا هجرخو
 تیارو « ةعامج هلاق امك لمع لاصتا ال ىنعم لاصتا كلذ نم دارملاو (ليتف نوملظت الوإ» : هلوقب

 اهنأ باوصلاو < مهو رهو نركب ربح بصن لحم يف مككرذي ةلمج برعأ ل یشح نم ضعب
 ربخ مككردي ةلمج نأب حرص نم دجأ ملف هريغو نيمسلا تعجار دقو . لوصحلا ىنعمب اهنأل ةماث

 وهو [ىنأو] رهاظوه امك امنيأوهو اهلبق فرظلا اهربخف ةصقان نوكت انرّدق نإف . نوكت

 طرشلا باوج [لزنت] لعاف [حيرلا] لدعتب قلعتم رورجمو راج هب طرشلا لعف [لدعت] ةدئاز [ام] و [لدعت]
 ىلع دوحي يه هريدقت ًازاوج رثتسم ريمض هلعافو رعشلا ةرورضل رسكلاب كرحو هرخآ نوكس همزج ةمالعو

 . ةجعنلا

 فرصتب ها نيلعف تمزجو ًاطرش تلمعتسا ثيح [نايأ] : هلوق يف دهاشلا

0¥ 



 :هلوقك

 اججأت ًارانو لزج ًابطح دجت اهب رجتسن اهنأن ىنأ تحبصأف
  HAGERMANيد 6 »خد دو 6م ل 4 م يدم همم مون امان ف راو الر 5 656

 لوقو« ففيكك لاخلا ليقو.* « سک نامؤلل ليقو « نيأك طرشلا ىنعم نمض مث ناكملل عوضوم مسا
 تقو يأ يف وأ متئش نيأ نم يأ «مئتش ڈ ىنأ مکٹرح اوتأف» : ىلاعت هلوق يف تزوج دقو . ةثالثلل

 : هلوقك] ربدلا نود لبقلا وه يذلا ثرحلا لحم وهو آدحاو يتأملا ناك اذإ متثش فيك وأ متلش
 [اججأت ًارانو الزج آبطح دجت اهب رجتست اهتأت ىلأ ثحبصأف

 1 : ظفلب ىوريو « ليوطلا نم وهو « ةعيبر نب ديبل هلاق

 اججأت رانو الزج ابطح دجت انرايد يف انب مملتانتأت ىتم

 اججأت آرائو الزج ابطخ دحت اهب رجتست اهتأت یا تحبصأل ۸

 1 : ظفلب ىوريو
 اججات ًارانو الزج ابطج دحت انراید يف الب مملئتانتال ىتم 4

 . نئاملا دهاوش نم وهو ةعيبر نب ديبل : : هلثاقو . ليوطلا نم تيبلا

 رانلاب دارملاو ظيلغلا يوقلا لزجلا بطحلاو ةحارلاو نمألا ىلعمب , ةراجإلا بلطت يأ رجتست : ةغللا

 . لاعتشإلا ججأتلا قالطإللا نع ةردابتملا اهنأل ىرقلا

 لحمل اهب يدتهتف اججأت رانو ايوق ابطح دجت هفاخت امم اهب اريجتسم اهتأت ناكم يأ ترصف : ىنعملا

 فالخب كلذ وحن وأ هتلحوأ هتريشعو رعاشلا ةليبق ىلإ دوعي ىنعملا اذه ىلع اهتأت يف ريمضلاو ةفايضلاو ىرقلا

 يتايس امك . ةلئاهلا ةعقاولا ةلكشملا ةيهادلا ىلإ دوعي هنإف خلا اهب رجتست اهتأت ىنأ تحبصاف رعاشلا لوق يف

 . ارق
 لصتم ريمض [ءاثلا] و ربخلا بصنتو سرلا عفرت صقان ساس لعف [ حبصأ] ةفطاع [ءافلا] : بارعإلا

 فرح فذح همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف [تأت] نيلعف مزجت مزاج طرش مسا [ىنأ] اهمسا

 راج [اھب] [ تأت نم لامتشا لدب [ رحبتست] تن هريدقت ابوجو هيف رئتسم هلعافو ءايلا وهو هرجنا نم ةلعلا

 موزجم طرشلا ٍباوج [دجت] و [حبصأ] ربح بصن لحم يف هباوجو طرشلا ةلمجو رجتستب قلعتم رورجمو

 [ًاراثو] ةفص [الزج] لوأ لوعفم [ابطح] تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم بصني دجو نم فرصتم

 ناث لوعفم بصن لحم يف ةلمجلاو هلعاف ةينثتلا [فلأ] و ضام لعف ججأت [اججأت] و ابطح ىلع فوطعم

 . دحل

 . نيلعفلا ىنأ تمزج ثيح [اهتأت ىنأ] : هلوق يف دهاشلاو

 = لعف [تأت] نيلعف مزجت مزاج طرش مسا ىتم [انرايد يف انب مملتانتأت ىتم | : ةيناثلا ةياورلا بارعإو
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eonsرواجا. هاو رار رع ار مار روف وي هوم هي هيام عم عم فلا ق رار مادو ةيامم وفاه 6 مار مو وم وو وه يو مرو ف هدف  

 : ةثيطحلا تيب ريغ وهو

 دقوم ريخ اهدنع ران ريخ دجت انرايد يفانب مملتادتشج اذإ

 « ظيلغلا يوقلا لزجلا بطحلاو « ةحارلاو نمألا ىنعمب ةراجإلا بلطت يأ : رجتست ةغللا

 موزجم [تأت] نم لامتشا لدب[ مملت]ءايلا وهو ةلعلا فرح فذح همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا

 فاضم [ان]و فاضم [راد] و رورجمو راج [انرايد يف] مملتب قلعتم رورجمو راج [انب] هرخخآ نوكس همزج ةمالعو
 . هيلإ

 . ها نيلعفلا [ىتم] تمزج ثيح [خلا دجت انتأت ىتم] : هلوق ةياورلا هذه يف دهاشلاو
 دقوم ريخ اهدنع ران ريخ دجت انراسيد يف انب مملت انتعج اذإ ١

 . ةئيطحلا هلئاق تيبلا

 مهماركإ ةرشك ديري اهنودقويو رانلا ىلع نوموقي نيذلا ناملغلا دارأ هنأ لمتحي [دقوم ريخ] : ةغللا
 هنوكل العاف هلعجف داقيإلاب رمآلا هنأل ديس هنأ عم دقوم هلعج امنإو هسفن حودمملا دارأ هنأ لمتحيو « نافيضلل

 . لعفلا بيس

 ىلع ينبع هژارجو هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا [اذإ] : بارعإلا

 [ان]و لعاف لصتم ريمض [ءاتلا] و ضام لعف ءاج [انتئج] ءاج اهيف لماعلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نوكسلا
 هبارعإ يف هنم لدبملا عبتي لدبلاو [انتئج] نم لامتشا لدب [مملت] طرشلا لعف مزج لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم
 قلعتم رورجمو راج [انرايد يف] [مملت] ب قلعتم رورجمو راج [انب] هرخآ نوكس همزج ةمالعو همزج يف هعبت

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلاب موزجم طرشلا باوج عراضم لعف [دجت] هيلإ فاضم انو فاضم رايدو مملتب

 ربخ فوذحمب قلعتم ناكم فرظ [دنع] [اهدنع] ريخ ىلإ فاضم [ران] و لوأ هب لوعفم [ریخ] تنأ هريدقت
 ربخلاو ادتبملا نم ةلمجلاو هيلإ فاضم [دقوم]و فاضم [ريخ] و رخؤم ادتبم [ريخ] هيلإ فاضم [ءاهلا] و مدقم
 . ها دجتل ناث لوعفم

 الوقنم انيبم مالكلا يتأيسو رعشلا يف نيلعف ذإ تمزج ثيح دقوم ريخ دجت انتثج اذإ : هلوق هيف دهاشلا
 : رعاشلا لوق دنع . هللا ءاش نإ حراشلا "مالك نم

 دقوم ريخ اهدنع ران ريح دجت انرايد يفانب مملتانتشج اذإ

 . "ليلجلا ةحنم نم ناذوخأم تيبلا زجع بارعإو ةغللا : هيبنت

 . 156 ص / ۲ ج ليلجلا ةحنم : نيدلا يبحم دمحم (1)

(Y) 
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RAGESليوم هاوار راهن رامافاوت د هفاماع مر مامامالفنار وي هدف واقفين وفاروق هي اوقفاقم مويقاف هيو  

 ريمضلاو  ةينثتلل امإ هفلآو « لاعتشالا ججأتلاو « قالطإلا دنع ةردابتملا اهنأل ىرقلا ران رانلاب دارملاو
 ,رانلا هيف تعقو بطحلا ججأتو . تبهتلا رانلا تججأت : لاقي هنإف . بيلغتلا ىلع رانلاو بطحلل
 قالطإلل امإو امهنم دحاو لك ىلإو عومجملا ىلإ هدانسإ زاج هنأش اذه امو امهب مئاق ججأتلا نأ هلصأو

 امإو « باهشلا وأ سبقلاب رانلا ليوأت ىلع امإ ريكذتلاو « اهدحو رانلل وأ هدحو بطحلل امإ ريمضلاو
 تبلق مث ةفيفخلا نونلاب دكأ مث ىظلت يف امك نيءاتلا ىدحإ هئم تفذح عراضم ججأت لصأ نأ ىلع
 ةرثكو رائلا ةّوق ىلإ ةراشإ لزجلاب بطحلا فصوو ؟ذوذش بلطلا ريغ يف كلذ زاجو افلأ فقولا يف
 مسالا عفرت صقان ضام لعف حبصأ فطع فرح ءافلا بارعإلا . رانلا ىلإ ءادتهالا طرفو نافيضلا
 لعف لؤأل : نيلعف مزجت مزاج طرش مسا ىنأ اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ربخلا بصنتو
 ةادأب موزجم طرشلا لعف تأتو تأتل ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف هباوج يناثلاو , طرشلا
 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم ءاهلاو:ءابلا رهو جرحا قم هلملا افرح بدت هيزج ةقالعو طرشلا

 ةمالعو همزج يف هعبت هبارعإ يف هنم لدبملا عبتي لدبلاو < تأت نم لامتشا لدي ر جست تنا هريدقت

 بيعت لغم يقع رو را ةليجو رکا وكس مرج ةمالعو ارا ارو خا نركي ج

 اهلوعفم ًابطح تنأ هريدقت آبون :+و هيف رتتسم هلعافو نيلوعفم بصنی دجو نم فرصتم دجتو حبصأ ربخ

 فلأو حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ججأت لعافو لعف اججأت ابطح ىلع فوطعم آرانو ةفص ًالزج لالا

 « دجتل ناث لوعفم بصن لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو لعاف عفر لحم يف لصتم ريعض ةينثتلا
 امهب يدتهتف اججأت رانو ًايوق ابطح دجت هفاخت امم اهب اريجتسم اهتأت ناكم يأ نم ترصف ىنعملاو
 هتلح وأ هتريشعو رعاشلا ةليبق ىلع دوعي ىنعملا اذه ىلع اهتأت يف ريمضلاو + ةفايضلاو ىرقلا لحمل
 : رعاشلا لوق يف هفالخب « كلذ وحن وأ

 رجاش كلجر تحت اهيبكرم الك اهب رجتشت اهتأت ىنأ تحبصأف

 رجاش كلجر تحت اهيبكرم الك اهب رجتشت اهتأت ىنأ تحبصأف 0

 . يرماعلا ةعيبر : هلئاق تيبلا

 هانعم ها حراشلا هطبض اذه ةلمهملا نيسلاب قباسلا رتاملا تيب يفو ةمجعملا نيشلاب [رجتشت | : ةعللا

 مارت نيتللا اهيتيحان [اهيبكرم] ٠ لاحلا سؤب نمو سئتبت : ىوريو دحاو ىنعملاو سبتلت ىوربو كبنشت

 . هانعمب وهو رغاش ىوريو برطصم يا | رجاش ] . امهم

 ت نمي رورجم مزاج طرش مسا [ىنأ] . اهمسا ءاتلاو . صصقان سام لعف حبصأ [تحبصأ] تارعإلا

 الو 5 0
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 : هلوقك |ثيحو
 نامزألا رباغ يفًاحاجن هلا كل ردقي مقتست امكيح

 « ةمجعملا نيشلاب تيبلا اذه يف رجتشتو « ةلئاهلا ةعقاولاو ةلكشملا ةيهادلا ىلإ دوعي هنإف

 ولع وا احا نسي دق تار هلع تيد اهتار ةلمهملا نيسلاب فنصملا هركذ يذلا تيبلا يفو

 داعب 2 ةيطيرمعلا حرت ف عفرملا ادله يف ًاعم امهركذ ثيح ءاقنع نبا نسحأ دقو « ةبلطلا ضعب

 ىنأ تمزج ثيح اهتأت نأ هلوق يف دهاشلاو . رخآلا نع ينغي امهدحأف الإو مهولا عفدل كلذ لعف

 ا اتا ا طرشلا يعيب نمصيو ةا ىلع ا وضرب مسا وعرب[ اجو :نيلبفلا
 : هلوقك] نامزلا ىنعمب اهلامعتسا شفخألا زاجأو

 [نامزألا رباغ يف ًاحاصجن ه للاكل ردقي مقتست امئيح

 لعف وهو « ىنأب موزجم تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف تأت [اهتأت] « [ىنأ] نم يأ ةردقم
 ةمضلاب عوفرم أدتيم [الك] رجتشتب قلعتم [اهب] « طرشلا باوج [رجتشت] ء هب لوعفم [ءاهلاو] « طرشلا
 و ىنثم هنأل ءايلاب رورجم هيلإ فاضم [يبكرم] و فاضم [الك] و رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلعةردقملا

 [لجر]و فاضم [تحت]و يتآلا رجاش هلوقب قلعتم ناكم فرظ [تحت] هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم [ يبكرم]
 . [الك] وه يذلا ًادتبملا ربخ [رجاش] لجر ىلإ فاضم [فاكلا] و هيلإ فاضم كلجر هلوق نم

 هب حراشلا داهشتسا لحمو . (فرصتب ها نيلعف تمزج ثيح [رجتشت اهتأت ىنأ] : هلوق يف دهاشلا
 . ةلئاهلا ةعقاولاو ةلكشملا ةيهادلا ىلإ دوعي [اهتأت] يف ريمضلا نا وه

 نامزألا رباغ يف ًاحاجن هللا كل ردقي مقتست امئيح 17

 . نتاملا دهاوش نم وهو . هلئاق فرعي ملو . فيفخلا نم تيبلا
 رفظ اذإ لجرلا حجنأ ردصم نونلا حتفب [حاجنلا] لادتعالا يهو ةماقتسالا نم [مقتست] : ةغللا

 نم نوكيف ىضم اميف لمعتسي دقو يقب اذإ دعق نزوب ربغ نم لعاف مسا ةمجعملا نيغلاب رباغلا « هتجاحب

 . ريثكلاو ليلقلا تقولا ىلع قلطي نمز عمج [نامزألا] « لوألا انه دارملاو دادضألا

 . أطبأ نإ رفظلا نم سأيت الف مايألا يقاب يف كتجاحب رفظت جوعت الو لدعت نمز يأ يف : ىنعملا

 طرشلا لعف [ مقتست] ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف نيلعف مزجت مزاج طرش مسا [امثيح] : بارعإلا

 : هب لوعفم [ًاحاجت] هلعاف [هَّللا] ردقيب قلعتم [كل] طرشلا باوج [ردقي] تنا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو

 . هيلإ فاضم [نامزألا] و ردقيب قلعتم رورجمو راج [رباغ يف]

 . نيلعف تمزج ثيح [امثيح] يف دهاشلا

 . 574 ص لصفملا تايبأ حرش لضفملا سارف يبأ نيدلا ردب دمحم (1)

01١ 



 لوألا ىمسيو «نافرح اههنإف امذإو نإ الإ ءاسأ اهلك ةرشع ىدحإلا تاودألا هذهو
 و و E ead ًاباوج يناثلا ىمسيو ًاطرش

 حتفب حاجنلا « لادتعالا يهو ةماقتسالا نم مقتست ةغللا . هلئاق فرعأ ملو فيفخلا نم وه

 اذإ دعق نزوب ربغ نم لعاف مسا ةمجعملا نيغلاب رباغلاو « هتجاحب رفظ اذإ لجرلا حجنأ ردصم نونلا

 قلطي نمز عمج نامزألاو « لؤألا انه دارملاو « دادضألا نم نوكيف ىضم اميف لمعتسي دقو « يقب

 يناثلاو طرشلا لعف لوألا : نيلعف مزجت مزاج طرش مسا امثيح بارعإلا . ريثكلاو ليلقلا تقولا ىلع

 هلعافو طرشلا لعف مقتست « ينغملا يف ماشه نبا هلاق امك ةينامزلا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف هباوج

 لوعفم احاجن لعاف هللا رقيب قلعتم رورجمو راج كل طرشلا باوج ردقي تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم

 كتجاحب رفظت جوعت الو لدعت نمز يأ يف ىنعملاو . هيلإ فاضم نامزألا . رورجمو راج رباغ يف هب

 تاودألا هذهو] نيلعف تمزج ثيح امئثيح يف دهاشلاو . أطبأ نإ رفظلا نم سأيت الف مايألا يقاب يف

 [نافرح امهنإف ام ذإو نإ الإ] حصألا ىلع امهم ىتح [ءامسأ اهلك] نيلعفلل ةمزاجلا [ةرشع ىدح إلا
 امإ : بارعإلا نم لحم نم هل دب الف ءامسأ امهادع ام ناك اذإو  حصألا ىلع يناثلاو قافتاب لوألا

 وأ نامز مسا اهنم ناك امف ريغ ال ءادتبالل وأ طرشلا لعفل ةلومعم طرشلا ءامسأ نأل عفرلا وأ بصنلا

 هربخو ءادتبالاب عفر لحم يف وهف كلذ ريغ ناك امو طرشلا لعفب ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف وهف ناكم

 نم « هعم مقأ مقي نم : وحن َدعتم ريغ طرشلا لعف ناك نإ اذه . حصألا ىلع هدحو طرشلا لعف

 وأ هريمض ىلع وأ برضأ برضي نم : وخت هيلع غقوو ايدعتم طرشلا لعق ناك ناو # هيزجي ار لمعي
 ءادتبالا ىلع عفرلا لاثملا اذه يف زوجيو « بصن لحم يف وهف همركأف هاخخأ وأ هتيأر نم : وحن هقلعتم

 امهب ام نارتقاب صوصخم ذإو ثيحب مزجلا نأ همالك مهفأو : يهكافلا لاق . لاغتشالا باب نم هنأل

 هيف زوجي مسقو « ینأو امو امهمو نم وهو ام هبحصي ال مسق : نامسق وهف امهريغ امأو هب ظفل امك
 [ًاطرش] تاودألا هذه دحأب نيموزجملا نيلعفلا نم [لوألا] لعفلا [ىمسيو] ها يابا وهو ةنارمألا

 الإ طرشلا نوكي الو ًاطرش ىمست ةمالعلاو يناثلا لعفلا دوجو ىلع ةمالع هنالو هيلع مكحلا قيلعتل 2

 يضام نوكي الو ء ملو ال ريغ فان وأ سيفنت فرح وأ دقب نورقم ريغ فرصتم اهلعف ةيربخ ةيلعف ةلمج
 نإ لوقت ال هيضم عنتميف لبقتسملا يف هلوصح ضو رفم هنأل ظفللا يضام ناك نإو هلبقتسم لب ىنعملا

 الو ء هتلق تده ينا نيبت نإ ىنعملاف هتملع دقف هتلق تنك نإ : ىلاعت هلوق اماو . سما ديز ماع

 ىلع باوجلا بترتف لوألا ىلع هبنرتل | آباوج | امهنم | يناثلا ىمسيو ] سيلو ىسعك آدماج العف نوكي
 دعب ءازجلا عقي امك طرشلا CE شب هنال لامعألا ءازجب هل ًاهيبشت ًاضيا ءازج ىمسيو لاؤسلا

 E ل ا عيمجب ةيلعف ةلمج نوكيف طرشلاك وهو هيلع ىزاجملا لعفلا

 ىلع تباثلا لصاحلا قيلعن عنتمبو لبهتسملا يف طرشلا لوصح ىلع قلعم ا نأل ىنعملا ىس

 تلا دقف 4تقدصف لبق نم دف هصيمق ناك نإ : ىلاعت هلوف امأو . لبفتسملا يف لصحب ام ل وسع
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 وهف ريخب كسسمي نإوإ :وحن ءافلاب هنارتقا بجو ًاطرش لعجي نأ باوجلا حلصي ىل اذإو
 E E SIRA Ree «ينوعبتاف هلا نوبحت متنك نإ . (ريدق ءيش لك ىلع

 ىري فورخ نب نسحلا وبأ ذاتسألا ناك : يوارضخلا لاقو .اهقدص تبث دقف كلذ تبث نإ ىنعملا نأب

 « هتنهأ دقف كنهي نإ هلثمو < هببسب ءافتكا فوذحم باوجلا نأ ةيآلا حرق مكسسمي نإإط : وحن يف

 4 مكسسمي نإ : ىلاعت هلوق ديجملا نآرقلا بارعإ ديجملا يفو ليهستلا ةيشاح يف ماشه نبا هلاق

 سم دقف طرشلا باوج نأ معز نمو «هلثم حرق موقلا سم دقفإف اوسأتف يأ : فوذحم طرشلا باوج
 اذه لثم يف نييوحنللو يخركلا لاق . ها طرشلل آباوج نوكي نأ منتمي ىنعم يضاملا نأل طلغ وهف

 ها هيلإ ةراشإلا ترم امك لبعشملا يفاالإ | قيلعتلا نوكي ال هنأل اابقتسم ًائيش اوردقي نأ وهو ليوأت

 ليوأتو لبقتسم نيببتلاو يأ : نيمسلا هلاق ها موقلل حرقلا سم نيبت دقف يأ نييبتلا وه ليوأتلا كلذو

 ىلع الاد ناك امل هنأب مهمالك لۇۇي نأ هل ارد زد قت نمو ًافوذحم باوجلا ريدقت نم ىلوأ ىنعملا

 دقف اوبجعت الف باوجلا رّذقي (قرسي نإ اولاقإ : ىلاعت هلوق يفف 3 ًاباوج يمس هماقم ًامئاقو باوجلا

 ةلخادلا ءافلا نوكت وأ قايسلا بساني امب عضوم لك يف رّدقي اذكهو ليلعتلل ءافلا نوكتو « هل خأ قرس

 رومألا دحأ ناك نأب [ًاطرش لعجي نأ باوجلا حاصي حلصي مل اذإو] ليلعتلل رهاظلا يف باوج وه ام ىلع

 هنارتقا بجو] ملو ال ريغب يفنم وأ يبلط اهلعف ةيلعف وأ ةيمسإ ةلمج ناك نأب اطرش حلصت ال يتلا
 كلذب ءافلا تصخو دوقفم طبرلا هب لصاحلا باوجلا نأل هطرشو باوجلا نيب طبرلا لصحيل [ءافلاب

 ءازجلا نأ امك لصف الف بيقعتلا اهانعم نأ ثيح نم ءازجلل اهتبسانملو ةيببسلا ىنعم نم اهيف امل

 ًاظفل دقب هنارتقا ءافلا عم طرتشا ىنعملاو ظفللا يضام باوجلا ناك اذإف كلذك طرشلا ىلع بقعتي

 [«ريدق ءيش لك ىلع وهف ريخب كسسمي نإوإ» : وحن] «هل خأ قرس دقف قرسي نإ : وحن ًاريدقتو
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو طرشلا لعف سسميو مزاج طرش فرح نإ هبارعإو . ةيمسإلا ةلمجلا لاثم اذه

 ريمض وهو طرشلا باوجل ةطبار ءافلاو سسميب قلعتم رو رجمو راج ريخب هب لوعفم فاكلاو وه هريدقت

 ادتبملا ربخ ريدق هيلإ فاضم ءيشو ريدقب قلعتم رورجمو راج لك ىلع أدتبم عفر لحم يف لصفنم
 اهلومعم مّدقت فيكف ةهبشم ةفص ريدق تلق نإف . طرشلا باوج مزج لحم يف ربخلاو أدتبملا ةلمجو
 ميدقتلا عنمي ال كلذو لعفلا ةحئار نم اهيف امل رورجملاو راجلاو فرظلا يف اهلمع نآل تلق . اهيلع

 اهلعف يتلا ةيلعفلا لاثم اذه [#ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإإ»] حيرصتلا يف يرهزالا ةيلع هبن

 يهو طرشلا لعف مزج لحم يف ضام لعف ناك نيلعف مزجت مزاج طرش فرح نإ هبارعإو . يبلط
 عوفرم عراضم لعف نوبحت عمجلا ةمالع ميملاو اهمسا مفر لحم يف لصتم ريمض ءاتلاو ةصقان

 يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو ميظعتلا ىلع بوصنم هللا « لعاف واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو

 واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوعبتاو طرشلا باوجل ةطبار ءافلا ينوعبتاف ناك ربخ بصن لحم

 سقو « طرشلا باوج مزج لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا ةلمجو هب لوعفم ءايلاو لعاف ةعامجلا
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 EERE ران ماو اح وال اورو دعس ما و ب ا #هو رفكت نلف رخ نم اولعفت امو»

 ماهفتسالاو ضرعلاو ربخلا ةغيصب ولو ءاعدلاو يهنلا نم بلطلا عاونأ ةيقب لاثملا اذنه ىلع

 ال ام دحاولا لاثملاب لاني يكذلاف اهتلئمأب ليطن الو : يرهزألا لاق . يجرتلاو ينمتلاو ضيضحتلاو

 ريغ فانب نورقم اهلعف يتلا لاثم اذه [(هو رفكت نلف ريخ نم اولعفت امو»] دهاش فلأب يبغلا هكردي

 هباوج يناثلاو طرشلا لعف لؤألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا ام فطع فرح واولا هبارعإو « الو مل

 لعفلا ةلمجو لعاف ةعامجلا واوو نونلا فذح همزج ةمالعو طرشلا لعف اولعفت ادتبم عفر لحم يف

 نل طرشلا باوجل ةطبار ءافلا نلف اولعفتب قلعتم رورجمو راج ريخ نم ام ربخ عفر لحم يف لعافلاو

 واوو نونلا فذح هبصن ةمالعو نلب بوصنم ةغيصلا ريغم عراضم لعف اورفكت بصنو يفن فرح

 ءافلاف هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو لعافلا بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا

 يف يراخبلا ثيدحك رودن وأ ةرورضلا يف الإ اهكرت زوجي ال ركذلا ةبجاو اهوحنو ةلثمألا هذه يف

 : رعاشلا لوقو « اهب عتمتسا الإو اهبحاص ءاج نإف » ةطقللا

 نالثم هللا دنع رشلاب رشلاو اهركشي هللا تائسحلا لصعفي نم

 نالشم هللا دنع رشلاب رشلاو ٠ اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم 1

 . طيسبلا نم تيبلا : ينومشألا ىلع ٠ ينيعلا لاق

 ها . امهنع ىلاعت ِهّللا يضر تباث نب ناسح نب هللا دبع : هلئاق

 ًاريخ اهيلع هيزجي اهركشي ايندلا يف ناسنإلا هلمعي ريخلا لمع يهو ةنسح عمج تانسحلا : ةغللا

 : . ةنسحلا دض وهو ءوس لعف [رشلا]

 ًارش لعف نإو هايندو هترخآ يف نسحلا ءازجلا هللا هيزجي هايند يف آريخ لعف اذإ ناسنإلا نأ : ىنعملا

 . ةرخآلا يف لهمي ال ايندلا يف لهمأ نإو هترخآ يف آميلأ آباقع هللا هيزجيس

 [لعفي] هؤازجو هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت أدتبم مزاج طرش مسا [نم] : بارعإلا

 هلعافو « نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةرسكلاب كرحو نوكسلا همزج ةمالعو طرشلا ةادأب موزجم طرشلا لعف

 ةلمجو ملاس ثنؤم عمج هنأل ةحتفلا نع ةياين ةرسكلاب بوصنم هلوعفم [تانسحلا] وه هريدقت آزاوج هيف رحسم

 ةمضلاب عوفرم عراضم لعف [ركشي] أدتبم ةلالجلا ظفلو ةيطرشلا [نم] وه يذلا أدتبملا ربخ طرشلا لعف

 ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو « هلوعفم [اهلا] و ةلالجلا ظفل ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ةرهاظلا

 تايبأ حرش لضفملا يف لاق رشلاب رشلا . طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو ادتبملا نم ةلمجلا وأ أدتبملا

 = )يقوسدلا هبرعأ نكلو . ها ربخ [نالثم] هفعضب هناسحإ تلباق لوقت امك ةلباقملل هيف [ءابلا] "2 لصفملا

 )١( ج نابصلا ةيشاح شماهب ٤ / ص ۲° .

 )۲( ص رظنأ ۳۲۲-۳۲٢ . ) )۳بيبللا ينغم ىلع هتيشاح رظنأ + ١ / ص 10١ .
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 بحاص ركذو .(نوطنقي مه اذإ مهبديأ تمدق ام ةئيس مهبصت نإو» :وحن ةيئاجفلا اذإب وأ
 NEN E اللا قالا ا ل

 زوجي لب هل ةلمجلا نيعتت الف اهيف امأ ةيمسإلا ادع اميف طبرلل ةنيعتم ءافلا مث اهركشي هّللاف دارأ

 « ةتغب ءيشلا ةاقالم يهو « ّدملاو ءافلا مضب ةءاجفلا ىلإ ةبوسنملا يأ [ةيئاجفلا اذإب وأ] اهب طبرلا

 ةلالدلا وه امنإ اهركذ نم ضرغلا نأل « اهب أدتبي ال اهنوك يف ءافلا هبشت اهنأل اهب طبرلاب ىفتكا امنإو

 بقعم وه ام دعب الإ عقت ال اهنألو ءيشلا كلذ مّدقت نم ّدب الف ءيش دوجو دعب لصح اهدعب ام نأ ىلع

 ىنعم [(نوطنقي مه اذإ مهيديأ تمّدق امب ةئيس مهبصت نإوإ : وحن] اهماقم تماق اذلف اهدعب امہ

 نايصعلاو رفكلا نم مهيديأ تمّدق امب ءالبو ةّدش يأ : ةئيس مهريغو ةكم رافك يأ : مهبصت نإو ةيآلا

 الو ةّدشلا دنع هبروجريو ةمعنلا دنع ركشي نأ نمؤملا نأش نمو « ةمحرلا نم نوسأبي نوطنقي مه اذإ

 ةئيس عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم ءاهلاو طرشلا لعف بصت مزاج طرش فرح نإ هبارعإو . طئقي

 نضام لعف مدق ءابلاب رج لحم يف يذلا ىنعمب لوصوم مسا امو رج فرح ءابلا رورجمو راج امب لعاف

 هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم معنم ءايلا ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف يديأ ثيناتلا ةمالع ءاتلاو

 هتمّدق هريدقت فوذحم دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجو عمجلا ةمالع ميملاو صوقنم مسا

 ادتبم عفر لحم يف لصفنم ريمض مه بارعإلا نم اهل لحم ال حصألا ىلع فرح يهو ةيئاجف اذإ

لمجو ادتبملا ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو لعاف واولاو نونلا توبث هعفر ةمالعو عراضم لعف نوطنقي
 ة

 . طرشلا باوج مزج لحم يف ربخلاو أدتبملا

 ال نأو هل ليوف ديز ىصع نإ : وحن ةيئاشنإ نوكت ال نأ اذإب ةنورقملا ةلمجلا يف ربتعي : [هيبنت]

ضاوملا هذهف مئاق آرمع نإف ديز ماق نإوحن نب الو مئاق ركب امف ديز ماق نإ : وحن يفن ةادأب نرتقت
 ع

 لاتملاب اهنع ء ءانغتسا ةروكذملا طورشلا فنصملا ركذي ملو < اذإ اهيف زوجي الو ءافلا اهيف نيعتي ةثالثلا

 باوجلا لعجي نأ حلص اذإ هنأ خلا باوجلا حلصي مل اذإو : فنصملا لوق مهفأو « اهل عماج هنأل

 آيفنم وأ اتبثم عراضملا ناك اذإ اميف بجاحلا نبا حرص هبو « زوجي لب ءافلاب هنارتقا بجي ال اطرش

 امهنيب نأل طرشلا نيبو هئيب ةطبار ىلإ ةجاح الف اطرش عقي نأ حلصي امم ناك نإ : يضرلا لاقو . الب

 بحاص ركذو] ('ىرج بجاحلا نبا هلاق ام ىلعو « هعقوم هعوقو ةيحالص ثيح نم ةيظفل ةبسانم

0م ل _ اا
 

م ادتبم ربخ نالثمو ربخلاب قلعتم هللا دنع] و [رشلاب] هربخ أدتبم [رشلا]
 هيف دهاشلاو ها نالثم امه يأ فوذح

 هّللاف اهلصأو ءاقلا اهنم فذح دقو طرشلا باوج تعقو ةلمج اهنإف ربخلاب قلعتم « اهركشي هللا : هلوق

 . ها اهركشي

 )١( هححصم ها يسنف بجاحلا نبا قفاوم هب عضيل هكرت فلؤملا لعل لصألاب ضايب اذكه .

6016 



 ىلع ال فقن ملو يفوك بهذم اهب مزجلاو «لعفأ لعفت امفيك :وحن امفيك مزاوجلا يف ةيمورجلا

 :هلوقك رعشلا ةرورض يف اذإب مزجي دقو «برعلا مالك يف دهاش

 لمجتف ةصاصخ كبصت اذإو.

 يف] باتكلا لّوُأ يف قبس امك مورجآ نبا اهفلؤمل ةبسن ةمومضم ءارلا ديدشتو ميجلا حتفب [ةيمورجلا
 مسا امفيك هبارعإو [لعفأ لعفت امفيك : وحن] لاوحألا ميمعتل عوضوم مسا يهو [امفيك مزاوجلا
 لعف لعاف نم لاحلا ىلع بصن لحم يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش

 هب الوعفم هبارعإ زاوج دعبي الو « ًاقلطم ًالوعفم هبارعإ زوجيو « لعفأ لعفت لاح يأ ىلع يأ طرشلا
 « تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو طرشلا لعف لعفتو لعفأ لعفت لعف يأ ريدقتلاو « لعفتل امّدقم

 نييرصبلا نمولاق هبو [يفوك بهذم اهب مزجلاو] انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو طرشلا باوج لعفأ
 هانعم ناك عنصأ عنصت امفيك تلق اذإف لاوحألا مومعل ةمزال اهنإف ىنعملا ةلاحتسال ذاش وهو براق
 اهب مزجلا ديقتي الو « بعص رمأ كلذ لثم ةياعر نأل رذعتم ىنعملا اذهو « عنصأ عنصت لاح يأ ىلع

 ىزاجي امنإو . مزجت ال اهنكلو اطرش عقت اهنأ نييرصبلا دنع حيحصلاو « اهب ام لاصتاب نييفوكلا دنع
 امفيك : وحنو فنصملا هركذ يذلا لاثملاك ىنعمو ًآظفل اهيلعف قافتا بجيو اولاق . المع ال ىنعم اهب

 قفني ءاشي فيك يأ هلبق ام ةلالدل فوذحم هباوجف «ءاشي فيك قفنيإ لجو زع هلوق امأو ءرزأ رزت
 نع اماهفتسا اهئيجم بلاغلاو اهب مزجلا ىلع هب لدتسي [برعلا مالك يف دهاش ىلع اهل فقن ملو]
 هيلع رجلا فرح لوحخد ذشو « وه ةفصو لاح يأ ىلع يأ ديز فيك تلق اذإف « هتفصو ءيشلا لاح

 يف حلاصك ريكنتلا اهباوج يف مزليو « رمخلاو محللا يأ نيرمحألا عيبت فيك ىلع : مهلوق وحن
 لاحلا يف ادتبم ربت عقي امنإو < ادتبم الو ريمضلل ًاعجرم عقي الو : يصيبخلا لاق . ديز فيك باوج

 تنك امفيكو آديز تننظ فيكو تنك فيك : وحن يناثلاو . تنأ فيك : وحن لّوألاف . لصألا يف وأ

 ًالوعفم وأ ؟ آيشام مأ ابكار لاح يأ ىلع تئثج فيك : وحن لاح وأ « كلذك هتننظ امفيكو كلذك تنك
 ًادبأ بصن اهلحمف فرظ روهمجلا دنع يهو « لعف لعف يأ يأ ؟ كبر لعف فيك : وحن ًاقلطم
 بصن ًادتبملا عم عفر اهلحمف مسا يفاريسلاو شفخألا دنعو « لاح يأ يف وأ لاح يأ ىلع اهريدقتو
 اهدعب ريتخا اذلو ًابلاغ طرشلا ىنعم اهيف نأل لبقتسملا ىلع ةلادلا ةيفرظلا [اذإب مزجي دقو] هريغ عم

 1: هلوقك رعشلا ةرورض يف] اهب مزجي امنإو « اهل باوج وه ام اهيف لماعلاو « لعفلا
 [لمجتف ةصاصخ كبصت اذإو] ىنغلاب كبر كانغا ام نغتسا

 [لمجستف ةصاصخ كبصت اذإو] ىنغلاب كبر كانغا ام نغتسا 4*1

 دهاوش نم تيبلا زجعو . يمالسإ ةلظنح نب ورمع نب نيقلا دبعل ةديصق نم وهو .لماكلا نم تيبلا
 . نتملا



 نم ةروكذملا ةديصقلاو . يمالسإ ةلظنح نب ورمع نب فافخ نب سيقلا دبعل ةديصق نم وه

 رسكب ىنغلا : ةغللا . هنبا اهب يصوي اهدشنأ آتيب رشع ةعضب يهو اياصوو مكح اهلكو لماكلا رحب
 رهظأ يأ ميجلاب ىوري لمجتف هلوقو « ةّدشلاو ةجاحلا ةصاصخلاو « لاملا ىنغ رصقلاو نيغلا
 ربصاو ةقشملا فلكت يأ ةلمهملا ءاحلاب ىوريو « باذملا محشلا يأ لمجلا لك وأ ففعتلاب لامجلا

 رتتسم هلعافو ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف نغتسا بارعإلا . ةّدشلا ىلع

 ريمض فاكلاو ضام لعف ىنغأ آردصم اهدعب لعفلا كبست ةيفرظ ةيردصم ام تنأ هريدقت ًابوجو هيف
 راج ىنغلاب ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض فاكلاو لعاف بر هب لوعفم بصن لحم يف لصتم
 لعفلاب قلعتم روصقم مسا هنآل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو رورجمو

 ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا اذإو هلبق
 ءافلا لمجتف هلوقو « لعاف ةصاصخ هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو طرشلا لعف بصت
 هيف رتتسم هلعافو رعشلا ةيفاقل ةرسكلاب كرحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف لمجت طرشلا باوجل ةطبار

 كانغأ ام ىنغلا رهظأ ىنعملاو . طرشلا باوج مزج لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو تنأ هريدقت ابوجو
 هيف دهاشلاو . ةجاحلا نم كباصأ امب دحأ علطي ال ىتح لامجلا رهظأف رقفو ةقاف كبصت اذإو « كبر

 يأ ميجلاب ىوري لمجتو ةدشلاو ةجاحلا ةصاصخلا « لاملا ىنغ رصقلاو نيغلا رسكب ىنغلا : ةغللا ٠
 ربصاو ةقشملا فلكت يأ ةلمهملا ءاحلاب ىوريو باذملا محشلا يأ لمجلا لكأ وأ ففعتلاب لامجلا رهظأ

 . ةدشلا ىلع

 امب دحأ كيلع علطي ال ىتح لامجلا رهظأف رقفو ةقاف كبصت اذإو كير كانغأ ام ىنغلا رهظأ : ىنعملا
 . ةجاحلا نم كباصا

 ًآبوجو هيف رتتسم هلعافو ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف : نغتسا : بارعإلا

 و فاضم برو لعاف [بر] هب لوعفم ريمض [فاكلاو] ضام لعف [ىتغأ] ةيفرظ ةيردصم [ام] تنأ هريدقت
 ىلع بوصنم اهدعب امو ام نم كبسنملا ردصملاو ىنغأب قلعتم رورجمو راج [ىنغلاب] هيلإ فاضم [فاكلا]

 طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسإ [اذإو] لاملاب كل كبر ءانغإ ةدم نغتسا ريدقتلاو ةيفرظلا

 [ ةصاصخ] هب لوعفم لصتم ريمض فاكلاو طرشلا لعف [بصت] ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف هباوج يناثلاو
 رعشلا ةيفاقل ةرسكلاب كرحو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف [لمجت] طرشلا باوجل ةطبار ءافلا [لمجتف] لعاف
 . طرشلا باوج مزج لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو

 امنإ طرشلا تاملك نأل ذاش وهو [كبصت] رعشلا ةرورض يف اذإ تمزج ثيح [اذإ] : هلوق هيف دهاشلا

 نإل ةيفانم يهف قيقحتلل ةعوضوم [اذإ] ةملكو ماهبإلاو كشلل ةعوضوم يه يتلا [نإ] ىنعم اهنمضتل مزجت

 . ةيطرشلا
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 يه يتلا نإ ىنعم اهنمضتل مزجت امنإ طرشلا تاملك نأل ذاش وهو كبصتل رعشلا يف اذإ تمزج ثيح

 . اهلمع لمعت فيكف ةيطرشلا نأل ةيفانم يهف ققحتلل ةعوضوم اذإ ةملكو ماهبإلاو كشلل ةعوضوم
 طرشلا ىنعم ةنمضتم لبقتسملا تقولل اذإ ينيمامدلل هحرش نم ءيش عم كلام نبال ليهستلا ةرابعو

 جاحلا مدق اذإ : وحن حجر وأ كتئج سمشلا تعلط اذإ : وحن هلوصح يأ هنوك نقيت امل اهنكل ابلاغ
 نقيت امل اذإ نوكل يأ اذلف حوجرملا وأ يواسملا لب حجارلا ريغ ليحتسملل اهنإف نإ فالخب كتمركأ
 . ها رعشلا يف الإ مزجت ملف طرشلا تاودأ كلذب تفلاخ اهنأل مزجت مل حجر وأ

 لماعلا نإف اذإ الإ طرشلا لعفب ةيفرظلا ىلع بصن هلحمف ًافرظ اهنم ناك ام طرشلا ءامسأ [ةمتت]
 ردصملا يأ ثدحلا هب ديرأ امو « اهطرش اهيف لماعلا نيققحملا دنعو « رثكألا لوق ىلع اهباوج اهيف

 امو « آضيأ طرشلا لعفب قلطملا لوعفملا ىلع بصنف ماركإ يأ ىنعمب همركأ ًاديز مركت امهمك

 نم : وحن هبيس ىلإ وأ «هب زجي اءوس لمعي نمإط : وحن نمک هريمض ىلإ ادنسم لعفلا ناك نإ امهادع
 هيلع ًاعقاو لعفلا ناك نإو « حصألا ىلع هدحو طرشلا لعف هربخو ريغ ال ادتبمف نيهأ دقف هوا ميض

 ًاعقاو ناك نإو « ريغ ال هب لوعفمف «اوعدتام آيأ» : وحنو « هل يداه الف هللا للضي نم» : وحن
 ىلع هب لوعفم وأ حجرألا ىلع أدتبمف ةيآ نم هب انتأت امهمط : وحن هنع هب ًالغتشم ريمض ىلع
 ةادأ نأل هلبق هريدقت زوجي الو « هب انتأت رضحت امهم يأ طرشلا مسا دعب ًالعف لماعلا رّدقيو لاغتشالا
 . اهيلع ءازجلاو طرشلا تالومعم نم ءيش ميدقت زجي مل اذهلو « مالكلا ردص اهل طرشلا
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 تلا بان
 لعافلا مسا قتشملاب دارملاو ,هعوبتم ظفلل نيابملا هب لّوؤملا وأ قتشملا عباتلا وه

 : ملعأك ليضفتلا مساو < .نسحك ةهبشملا ةفصلاو .بورضمك لوعفملا مساو «براضك
 eS مساو اذه ديزب تررم :وحن ةراشإلا مسا قتشم اب لّوؤملاب دارملاو

 تعنلا باب
 : ءايشأ ةسمخ وهو « هريغل ًاعبت برعي ام ىلع مالكلا يف هللا همحر فنصملا نم عورش اذه

 اهنم ديو « تعمتجا اذإ بترت اذكه قسنلا فطعو « لدبلاو « ديكوتلاو « نايبلا فطعو « تعنلا
 نكمي ام تعنلإ ليقف مهريغ دنع امأو « ةاحنلا دنع امهنيب قرف الو ةفصلاو فصولا هل لاقيو « تعنلاب
 هلحم لاوزب الإ لوزي ال ام ةفصلاو . قولخملا يف ةيملاعلا مدعو ضراعلا نوللاك هلحم نع هلاوز
 ربخلاو لاحلا لاقي هنأل ةاحنلا دنع معأ فصولا نأ قحلاو ءاقنع نبا لاق . ةيملاعلاو يقلخلا نوللاك
 هيف لماعلاو « هيلع مّدقتي الف هلبق امل يلاتلا يأ [عباتلا وه تعنلا] ىنعم تعن لاقي الو ىنعم فصو

 نايح وبأ هبسنو شفخألا هيلعو ًالالقتسا ةيعبتلا هيف لماعلا ليقو . هعوبتم لماع سفن حصألا ىلع
 [هب لّوؤملا وأ قتشملا] هلوقو « عباوتلا عيمج لمشي سنج عباتلا هلوق مث . نيققحملا رثكأو هيوبيسل
 مئاق ديز : وحن عوبتملا ظفل هب رركملا قتشملا عباتلا ادع ام عباوتلا ةيقب نم تعنلا ريغل جرخم لصف

 نيابم ريغ هنإف روكذملا لاثملا يف يناثلا مئاق فالخب [هعوبتم ظفلل نيابملا] هلوقب جراح هنإف مئاق
 هفورحو لعف ىنعم نمضتو هبحاصو ثدح ىلع لدام [قتشملاب دارملاو] هظفل يف هل واسم لب هعوبتمل

 [بووضمك لوعفملا مساو] بارضك ةغلابملا ةلثمأك هانعم يف امو [براضك لعافلا مس ا]وهو

 تيأرو بورضم دبع اذهو براض لجر اذه لوقت [ملعأك] نوما مساو نسحك ةهبشملا

 ردصملا ظفل نم ذوخأم اهنم الك نأل اهب تعن امنإو ٠ « كنم ملعأ لجرب تررمو هجولا نسح الجر
 نامزل ىمرم : وحن ناكم وأ نامزل قتشا ام كلذ نم جرخف توعنملا ىلإ بوسنم ىنعم ىلع ةلالدلل

 لّوؤملاب دارملاو] قتشملا مهلوق ىلع ًاضقن درت الف اهب تعني ال هنإف حاتفم : وحن ةلآ وأ هناكم وأ يمرلا

 قتشملا هبشأف هفورح نود لعف ىنعم نمضتو قتشملا هديفي ام ىنعملا نم ديفي يذلا دماجلا [قتشملاب
 الف لاح نود لاح يف هارجم راج وأ ساقنيف دارطاب هارجم راج امإ وهو  هارجم ىرجف هانعم ءادأ يف
 الف هب فصوي ال هنإف انهو مث وهو يناكملا فرظلا ريغ [ةراشإلا مسا] لّوألا : عاونأ لّوألاف « ساقني
 فصوي لب ةقيقحلا يف ةفصلا وه فوذحمب هقلعتل لجرل تعن هنأ ىلع مث وأ انه لجرب تررم لوقت

 تررم هبارعإو . رضاحلا يا [اذه ديزب تررم : وحن] كلذو « هيلإ راشملا وأ رضاحلا هانعم امم هريغب

 مسا] يناثلا [و] . ديزل تعن رج لحم يف ةراشإ مسا اذو يبنتلل ءاهلا رورجمو راج ديزب لعافو لعف
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 «لام يذ لجرب تررم :وحن بحاص ىنعمب وذو «ماق يذلا ديزب تررم :وحن لوصوملا
 نوكي نأ اهب توعنملا طرشو ةلمجلا كلذ نمو ,.يقشمد لجرب تررم :وحن بسنلا ءامسأو

 RT E 4 هلا ىلإ هيف نوعجرت اموياوقتاوإ» :وحل ةركن

 : لوقت الف اهب باصوي ال هنإف اذو يأو امو نم فالخبب مولعملا وأ دوهعملا هانعم يذلا [لوصوملا

 . همايق مولعملا يأ [ماق يذلا ديزب تررم : وحن] : هوحنو يذلاب فصوي لب كءاج نم ديزب تررم
 ضام لعف ماق ديزل ةفص رج لحم يف لوصوم مسا يذلا رورجمو راج ديزب لعافو لعف تررم هبارعإو

 تررم : وحن] اهب فصوي يأ [بحاص ىنعمب وذ] ثلاثلا [و] . وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو

 لجرل ثعن يذ رورجمو راج لجرب لعافو لعف تررم هبارعإو . لام بحاص يأ [لام يذ لجرب

 N ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو هرج يف هعبت هبارعإ يف ثوعنملل عبات ثعنلاو

 . ماق يذلا يأ ماق وذ ديز ا لا ما ا ولحم د ع

 « يقشمدلا لجرتلاب تررم : رخل راها اهب تغير كولا نفي دفب [بسنلا ءامسأ] عبارلا [و]

 ىلإ بوسنم يأ رامت لجر ىلإ ترظنو اهيلإ بوسنم يأ [ يفشمد 0 تررم : وحن] تاركنلاو

 هبارعإ يف توعنملل عبات تعنلاو تعن يقشمد رورجمو راج لجرب لعافو لعف تررم هبارعإو . رمتلا

 [ةلمجلا] سماخلا عونلا وهو قتشملاب لوؤملا يأ [كلذ نمو] هرخآ رسك هرج ةمالعو هرج يف هعبت

 اهب لصحيل فوصوملاب اهطبري آردقم ولو ريمض ىلع ةلمتشم ةيربخ اهنوك طوشب اهب تإ
 تنأك اهيف لماعلا لوقلا فذحب تلّوأ ةراشإلا ظفلب تدرو نإف « هلع ةيبنجأ تناكل الإو هصيصخت
 وأ الإب اهنارتقا منتميو هءادف تلعج هيف لوقم ريدقت ىلع لجرل ةفص ءاعدلا ةلمجف هءادف تلعج لجر
 رورجملاو فرظلا وهو ةلمجلا هبش اذكو ةلمجلاب يأ [اهب توعنملا طرشو] يرشخسمزلل آفالخ واولا

 اهب تعني نأ زوجي الف ةركنلا درفملاب اهليوأتل ةركنلا مكح يف اهنأل [ةركن نوكي نأ] هب توعنملا طرشو
 موي اوقتاوط] : وحنو هيف بير ال مويل [وحن] ىنعمو ًاظفل ةركن اهب توعنملا نوكي نأ امإ مث ةفرعملا
 يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو نوئلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوقتا هبارعإو [4هللا ىلإ هيف نوعجرت
 ةخيصلا ريغم عراضم لعف نوعجرت هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هب لوعفم آموي لعاف عفر لحم
 واوو ةسمخملا لاعفألا نم هنأل نونلا توبث هعفر ةمالعو عوفرم وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم

 راج هللا ىلإ نوعجرتب قلعتم رورجمو راج هيف لعافلا بئان عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا

 ًاموي اوقتا ريدقتلاو . ةلمجلا ريغب ةلوؤم يهو آمويل تعن بصن لحم يف نوعجرت ةلمجو رورجمو

 لثمك» : ىلاعت هلوقك حصألا ىلع طقف ىنعم ةركن اهب توعنملا نوكي دقو « هللا ىلإ هيف نيعجار
 نإو وهف « هنيعب آرامح هب دارملا سيل هنأل رامحلل تعن آرافسأ لمحي ةلمجف «ًارافسأ لمحي رامحلا
 يف ةلمجلا نإ ليقو . هانعمل ارظن ةلمجلاب تعني نأ زاجف ىنعملا ثيح نم ةركن هنكل اظل ةفرعم ناك

 رعاشلا لوق كلذ نمو « لاحلل نيعتت اذه لثم
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 ينينعي ال لوقأ مث فعأف يشيسي ميئللا ىلع رمأ دقلو
 نمب رورجم مّدقتم مسا ضعب وهو ًاعوفرم نكي مل ام ًاروكذم ةلمجلا توعنم نوك ًاضيا بجيو

 تعنلا دهاوش
 ينيتعب ال لوقأ مث تهعأن يسبسسي ميشللا ىلع رمأ دقلو 0

 . لماكلا نم تيبلا

 : يناثلاو نيعي نأ ريغ نم يلولس لجرل نابسنيو نيتيب لوأ تيبلا اذه ىوري

 يليضري هطخس كقحو ينإ هباهإ ىلع ًاكتمم نابضغ

 . يفنحلا ورمع نب رمشل اهبسنو تايبأ ةسمح ثلاث تايعمصألا يف يعمصألا هاور دقو

 ال : يئينعي ال ٠ ينمتشي : ينبسي « عابطلا ثيبخلا : سفنلا ءيندلا حيحشلا [ميئللا] : ةغللا

 هنع بهذأو هكرتأف ينبسي نأ هتداع يذلا سفنلا ءيندلا لجرلا ىلع رمأل ينإ هّللاو لوقي : ىنعملا

 . بايسلا اذهب يندصقي ال هنإ يسفنل يلوقب ىضرأو

 مسقأب قلعتم رورجملاو راجلاو هّللاو هريدقت فوذحم هب مسقملاو مسقلا واو واولا [دقلو] : بارعإلا

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [رمأ] قيقحت فرح [دق] فوذحملا مسقلا باوج يف ةعقاو ماللا افوذحم

 نم لاح بصن لحم يف هلوعفمو هلعافو عراضم لعف [ينيسي] رمأب قلعتم رورجمو راج [ميثللا ىلع] ان هريدقت
 [مث] انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [فعأف] هيف ام فرعتسو حراشلا دهاش لحم وهو [ميثللا]

 عوفرم عراضم لعف [يليثعي] ةيفان [ا/] انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [لوقأ] فطع فرح

 ميئللا ىلإ دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ةياقولل نونلاو لقثلا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب
 . لوقلا لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم ملكتملا ريمض ءايلاو

 فلألاب فرعم هنأل ميئللا نم لاح [ينبسي] ةلمج تءاج ثيح [ينبسي ميئللا] : هلوق هيف دهاشلا

 تناك امل نكلو ماللاو فلألاب فرعم هنأ عم ميئلل ًاتعن رج لحم يف يلبسي ةلمج نوكت نأ زوجيو 1 ماللاو

 فصوي دقو ةيفاكلا حرش يف يضرلا لاق تاركنلاب ذئنيح هتعن زاجف ريكنتلا نم هتبرق سنجلل ماللاو فلألا

 : هلوقل هنيعب دحاو ىلإ اهب ريشت ال مالب ةفرعم ةلمجلاب
 . “ها خلا يحبس ميقا ىلع رمأدقلو

 . ۳۰۹۷-۳۹۸ ص / ١ جرظنأ (۱)

 شماهب ةيفلألا حورش دهاوش حرش ةيوحنلا دصاقملاو ٠ 785 ص / ١ ج ليقع نبا حرش ليلجلا ةحنم : رظنا (۲)

 , 58-04 ص / 4 ج بدألا ةنازخ
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 لدع نيلجربو لدع ةأرمابو لدع لجرب تررم :لوقن هريكذتو هدارفإ مزليو ردصملا كلذكو
 ,هريكدتو هفيرعت يفو هضفخو هبصنو هعفر يف توعنملا عبتي تعنلاو «لدع لاجرب تررمو

 EE هدارفإ يفو هثينأتو هربكذت يف اضيأ هعبت هيف رتتسملا ت لا ريمض عفر نإ مٹ

 : وحن يأك لامكلا ىلع لدي ام سداسلا عونلا . ماقأ قيرفو نعظ قيرف يأ ماقأ انمو نعظ انمك يف وأ

 روكذم اهنم لوألا : عاونأ ساقني ال ام وهو قتشملاب لوؤملا يمسق نم يناثلاو . لجر يأ لجر ديز
 الف ةغلابملا ثدرا نإ مث اعامس كلذ عم هنكلو آريثك هب تعني يا [ردصملا كلذكو] فنصملا لوق يف

 وذ لجر ينءاج ريدقتلا لدع لجر ينءاج يفف فاضم فذح ىلع نييرصبلا دنع لّوؤم وهف الإ و ليوأت

 [هريكذتو هدارفإ] رومأ هيف [مزلي] لاح لك ىلع [و] لداع يأ : فصولاب لّوؤم نييفوكلا دنعو . لدع
 هنوكو ١ يميم ريغ هنوكو . هلصأ ىلع هورجأف . ثنؤي الو عمجي الو ىنثي الوه ثيح نم ردصملا نال
 ثنؤملا يف لوقت [و] اضر وأ [لدع لجرب تررم] ركذملا يف [لوقت] اضرو لدعك يثالث ردصم

 عمجلا يف لوقت [و] اضر وأ [لدع نيلجرب] تررم ىنشملا يف لوقت [و] اضر وأ [لدع ةأرماب] تررم
 تعن كلذك اضرو « هرحلا رسك هرج ةمالعو . تعن لدع يف لوقتف ءاضروا [لدع لاجرب تررم]

 : يناثلا عونلاو . روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو

 : وحن رادقملا ثلاثلاو . ةريثك يأ ةئام لبإبو « قيمع يأ : ةماق نينامث بجب ترره : وحن « ددعلا

 . نايب فطع وأ الدب عونلا اذه بارعإ زوجيو هب نوزوم يأ : لطر نمسو هب ليكم يتأ زيفق رب يدنع
 ولح همعط يأ لسع ءام اذهو عاجش يأ دسا لجر اذه : وحن قتشملا ةلزنم لزني ىنعم هب ماق ام بارلا

 [هبصنو] ًاعوفرم ناك نإ [هعفر يف ] ةسمح نم نينثا يف [توعنملا عبتي] ايببس وأ ناك ايقيقح [تعئلاو]
 نع لزعمب يهف يه اماو < ةلمجلا ريغ تعنلا مكح اذهو اسئوفخم ناك نإ [هضفشو] ًابوصنم ناك نإ

 ةفرعم تعنت الف ةركن ناك نإ [هريكنتو | ةفرعم ناك نإ [هفي رعت يفو | يماصعلا هلاق امك ثحببلا اذه

 هتفلاخم تزاج ًاعوطقم تعنلا ناك نإ معن < حصالا ىلع ةركنلا تصصخت نإو ةفرعمب ةركن الو ةركنب

 ةزمل ةزمه لكل ليو : ىلاعت هلوق هلمتحيو . موقلا اخأ ميرک لجر ينءاجك ًاريكنتو افيرعت هتوعنمل
 هتوعنم نم فرعا تعنلا نوكي الو « الدب يذلا برعا ًاعوطقم اتعن هلعجي مل نمو « الام عمج يذلا

 ىنعملا ىلع ةلالدلا وه امنإ تعنلاب دوصقملاو ةبسنلاب دوصقملا وه فوصوملا نأل هنود وا هل ًايواسم لب

 ال هيلع نايب فطع وأ « لجرلا نم لدب كبحاص لجرب تررم يف كبحاص : وحنف تاذلا يف يذلا
 يأ [عفر نإ مث] ماللاو فلالاب فرعملا لجرلا نم فرعأ وهف ريمضلل ؛فاضم كبحاص نال هل تعن

 ىئحمب يذو لوصوملا مساو ةراشإلا مساك هعفري ام مقوم مقو وأ [ هيف رتتسملا توعنملا ريمض ] تعنلا
 ةعقاو اهناك تلعج ريمضلا عفري ام عقوم ةعقاو تناك امل اهنكلو ريمضلا لمتحت ال اهنإف بحاص

 نينثا يف [ اضيأ] توعنملا تعنلا عبت تأ [ هعبت ] ةقيقح هبحاص ىلع هناي رجل ايفيقح ًاتعن لئنيح ىمسيو
 ادرفم ناك نإ | هدارفإ يفو] آثنؤم ناك نإ | هثينأتو] آركذم توعنملا ناك نإ [هريكذت يف] ةسمعخ نم
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 دنه تءاجو لقاعلا ديزب تررمو لقاعلا ًاديز تيأرو لقاعلا ديز ماق :لوقت هعمجو هتينثتو
 تررمو القاع الجر تيأرو لقاع لجر ءاجو ةلقاعلا دنبب تررمو ةلقاعلا ًادنه تيأرو ةلقاعلا
 نيلقاعلا نيديزلاب تررمو نيلقاعلا نيديزلا تيأرو نالقاعلا ناديزلا ءاجو لقاع لجرب
 نولقاعلا نوديزلا ءاجو نيلفاع نيلجرب تررمو نيلقاع نيلجر تيأرو نالقاع نالجر ءاجو
 نيدنها تيأرو ناتلقاعلا نادنها تءاجو نيلقاعلا نيديزلاب تررمو نيلقاعلا نيديزلا تیأرو
 N E E نيتلقاعلا نيدنهاب تر رمو نيتلقاعلا

 ةرشع نم ةعبرأ يف هتوعنمل ًاقباطم رم ام عم هذهب ريصيف ًاعمج ناك نإ [هعمجو] ىنثم ناك نإ [هتينثتو]
 [لقاعلا ديز ماق] عفرلا ةلاح فيرعتلاو دارفإلاو ريكذتلا عم هلوه نم ىلع يراجلا تعنلا يف [لوقن]

 ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف توعنملا عبتي تي تعنلاو تعن لقاعلا لعاف ديز ضام لعف ماق هبارعإو

 [لقاعلا ديزب تررم] ضفخلا ةلاح [و لقملا ًاديز تيأر] بصنلا ةلاح يف لوقت [و] هرخآ مض هعفر
 ءاج هبارعإو [ةلقاعلا دنه تءاج] عفرلا ةلاح فيرعتلاو دارفإلاو ثينأتلا عم لوقت ت [و] رهاظ امهبارعإو

 مض هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف ترعنملا عبتي تعنلاو تعن ةلقاعلا لعاف دنه ضام لعف

 امهبارعإو [ةلقاعلا دنهب تررم] ضفخلا ةلاح [و ةلقاعلا ًادنه تيأر] بصنلا ةلاح يف لوقت [و] هرخآ

 تيأر] بصنلا ةلاح يف [و لقاع لجر ءاج] عفرلا ةلاح يف ريكذتلاو دارفإلاو ريكنتلا عم لوقت [و] رهاظ

 عم لوقت [و] رهاظ ةثالثلا ةلثمألا بارعإو [لقاع لجرب تررم] ضفخلا ةلاح يف [و القاع الجر
 يف هل عبات ناديزلل تعن نالقاعلاف [نالقاعلا ناديزلا ءاج] عفرلا ةلاح يف فيرعتلاو ريكذتلاو ةينثتلا

 نيديزلا تيار] بصنلا ةلاح يف لوقت [و] ىنثم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر ةمالعو هعفر
 يف [و] ىنثم هنأل ءايلا هبصن ةمالعو بوصنم وهو هبصن يف هل عبات نيديزلل تعن نيلقاعلاف [نيلقاعلا
 ةمالعو رورجم وهو هرج يف هل عبات نيديزلل تعن نيلقاعلاف [نيلقاعلا نيديزلاب تررم] ضفخلا ةلاح

 يف [و نالقاع نالجر ءاج] عفرلا ةلاح يف ريكنتلاو ريكذتلاو ةينثتلا عم لوقت [و] ىنثم هنأل ءايلا هرج

 بارعإك هبارعإو [نيلقاع نيلجرب تررم] ضفخلا ةلاح يف [و نيلقاع نيلجر تيأر] بصنلا ةلاح
 نوديزلا ءاج] عفرلا ةلاح يف فيرعتلاو ريكذتلاو عمجلا عم لوقت [و] ىنثم امهنم الك نأل هلبق يذلا

 واولا هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف توعنملل عبات تعنلاو نوديزلل تعن نولقاعلاف [نولقاعلا

 مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع اضوع تديز نونلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةمضلا نع ةباين

 ماللا رسكب [نيلقاعلا] عمج هنأل لادلا رسكب [نيديزلا تيأر] بصنلا ةلاح يف لوقت [و] درفملا
 رجلا ةلاح يف [و] ملاس ركذم عمج هنأل ءايلا هبصن ةمالعو هبصن يف هل عبات نيديزلل تعن نيلقاعلاف

 ركذم عمج هنأل ءايلا هرج ةمالعو هرج يف هل عبات نيديزلل تعن نيلقاعلاف [نيلقاعلا نيديزلاب تررم]

 ةلاح يف [و ناتلقاعلا نادنهلا تءاج] عفرلا ةلاح يف فيرعتلاو ثينأتلاو ةينثتلا عم لوقت [و] ملاس

 عوبتملا ناك نإو [نيتلقاعلا نيدنهلاب تررم] ضفخلا ةلاح يف [و نيتلقاعلا نيدنهلا تيأر] بصنلا

or 



 عفر نإو «تالقاعلا تادئهلاب تررمو تالقاعلا تادنملا تيأرو تالقاعلا تادنطا تءاجو

 دارفإلاو ثينأتلاو ريكذتلا يف توعنملا لاح ربتعي مل زرابلا ريمضلا وأ رهاظلا مسالا تعنلا

 توعنملا ناك نإو ءثْنأًاتؤم هلعاف ناك نإف «لعفلا مكح تعنلا ىطعي لب « عسجلاو ةينثلاو
 e ءًاثنؤم هب توعنملا ناک نإو رکُد ًاركذم هلعاف ناك نإو ًاركذم هب

 ةلاح يفو نيتلقاع نيتأرما تيأر بصنلا ةلاح يفو عفرلا ةلاح يف ناتلقاع ناتأرما تءاج تلق آركنم
 تءاج] عفرلا ةلاح يف فيرعتلاو ثينأتلاو عمجلا عم لوقت [و] نيتلقاع نيتأرماب تررم ضفخلا

 تررم] ضفخلا ةلاح يف [و تالقاعلا تادنهلا تيار] بصنلا ةلاح يف [و تالقاعلا تادنهلا

 تيأرو تالقاع ءاسن تءاج ركنملا لاثمو . فرعملا ثنؤملا عمجلا لاثم اذهو [تالقاعلا تادنهلاب
 الب ءالقع عفرب ءالقع لاجر ينءاج رسكملا عمجلا يف لوقتو « تالقاع ءاسنب تررمو تالقاع ءاسن

 نع ةباين ةحتفلاب ضفخلاب ءالقع لاجرب تررمو نيونت الب ءالقع بصنب ءالقع الاجر تیارو نيونت

 عفار هلك كلذ يف تعنلاف ةدودمملا ثينأتلا فلأ فرصلا نم هل عناملاو فرصني ال مسا هنأل ةرسكلا

 عبتي دقف الإو يقيقحلا تعنلا يف بلاغلا وه اذهو ةرشع نم ةعبرأ يف هتوعنمل عباتو توعنملا ريمضل

 ركذملا هيف يوتسي يذلا فصولاك طقف ثينأتلا وأ طقف ريكذتلا مزل نأب ةينامث نم ةثالث يف هتوعنم

 هعبتي دقو ةزمه ةأرماو ةزمه لجرو ةعبر ةأرماو ةعبر لجرو ماعطم ةأرماو ماعطم لجر اذهك ثنؤملاو

 ةبصع نالجرناذهو ةبصع ةأرماو نالفل ةبصع لجر اذهك ثينأتلاو دارفإلا مزل نأب ةسوخ نم نيا يف

 لدع ةأرماب تررم : وحن ريكذتلاو دارفإلا مزل وأ ةبصع ةوسنو ةبصع لاجر ءالؤهو ةبصع ناتأرماو

 [رهاظلا مسالا تعنلا عفرت نو لدع لاجرو لدع ةوسنو لدغ نيلجربو لدع نيتأرماو لدع لجرو

 3 لاو ىلإ دئاعلا لصفنملا [زرابلا ريمضلا] عفر ]1 توعنملا ىلع دوعي ريمضل سبالملا

 ناتأرما ينتءاج : وحن ةسبالملا نم امهنيب ام عم هبحاص ريغ ىلع هنايرجل يببسلاب تعنلا اذه ىمسيو

 لاوحألا [يف توعنملا لاح] هيف [ربتعي مل] مسقلا اذهو « يه هتبراض ةأرما مالغ ينءاجو امهوبأ ميرك

 ةسمخ نم نينثا يف هتوعنم عبتي [لب عمجلاو ةينثتلاو دارفإلاو ثينأتلاو ريكذتلا] يأ ةريخألا ةسمخلا

 ,يببسلا تعنلا يأ [تعنلا ىطعي] و ريكنتلاو فيرعتلا نم دحاو يفو ةثالثلا بارعإلا هجوأ نم دحاو يف

 ينتءاج كلوق ىنعم ذإ لمعلاو ىنعملا يف هل هتاواسمل هلحم وه لح يذلا [لعفلا EE اميف

 ثيثأتلاو ريكذتلا يف هدعب امل هتقفاوم بجيف لعفلا مكح ذئنيح ىطعيف امهوبأ مرك امهوبأ ميرك ناتأرما

 يأ [ثنأ ًاثنؤم] تعنلا يأ [هلعاف ناك نإف] لاق اذهلو لعفلاك هدارفإ بجيو « امهيف هعوبتم هتقفاوم ال

 همأ ةئسح لجرب تررم : وحن [ًاركذم] تعنلا كلذب يأ [هب توعنملا ناك نإو] هلعافل ًارظن تعنلا

 نإو] تعنلا يأ [ركذ ًاركذم هلعاف ناك نإو] همأ وهو ثنؤم هلعاف نأل ثنأ امنإو لجرل تعن ةنسحف

 ركذ امنإو ةأرمال تعن مئاقف اهوبأ مئاق ةأرماب تررم : وحن [اثنؤم] تعنلا كلذب يأ [هب توعنملا ناك
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 مئاقلا دنه تءاجو همأ ةمئاقلا ديز ءاج :لوقت عمجم الو ىنثي الو دارفألا ظفلب لمعتسيو
 تررمو امهوبأ مئاق نيلجرب تررمو اهوبأ مئاف ةأرمابو همأ ةمئاق لجرب تررم : :لوقتو اهوبأ

 لاثملاك ًاعمج تعنلاب عوفرملا مسالا ناك اذإ ايف :لاف هيوبيس نأ الإ .مهؤابآ مئاق لاجرب
 مهؤابآ مايق لاجرب تررم :لاقيف ريسكت عمج عمجي نأ تعنلا يف نسحألاف ريخألا
 «دارفإلاب هناملغ دعاقو مهؤابآ مئاق نم حصفأ وهف هناملغ دوعق لجرب ثررمو

 الو] لعفلا لحم هلولحل آبوجو [دارفإلا ظفلب] ذئنيح تعنلا يأ [لمعتسيو] اهوبأ وهو ركذم هلعاف نأل
 اعبات هلعج زوجيو لعفلا يف ةحيصفلا ةغللا وه امك اعومجم وأ ىنثم هتوعنم ناك نإو [عمجي الو یني
 ةمئاقلا ديز ءاج] دارفإلاو فيرعتلا يف [لوقت] ثيغاربلا ينولكأ نل ىلع خجلا ةينثتلا يف ةنوعنمل

 عبات تعنلاو تعن ةمئاقلا لعاف ديز ضام لعف ءاج هبارعإو . همأ تماق لوقت امك ثعنلا ثينأتب [همأ

 لمع لمعي لعاف مسا مئاقو هرخآ مضهعفر ةمالعو عوقرم وهو هعفر يف هبت هيارعإ يف توعنملل
 دنه تءاجو] ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو هلعاف ما لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا
 لعاف دنه ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف ءاج هبارعإو . اهوبأ ماق لوقت امك تعنلا ريكذتب [اهوبأ مئاقلا
 واولا هعفر ةمالعو لعاف وبأ لعاف مسا مئاقو هرخآ مض هعفر ةمالعو هعفر يف توعنملل بات تعن مئاقلا
 ريكنتلا يف [لوقتو] ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو فاضم وهو « ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين

 [و] اهوبأ ماق لوقت امك [اهوبأ مئاق ةأرمابو] همأ تماق لوقت امك [همأ ةمئاق لجرب تررم] دارفإلاو
 . امهوبأ ماق لوقت امك تعنلا دارفإب [امهوبأ مئاق نيلجرب تررم] ريكنتلا عم عمجلاو ةينثتلا يف لوقت

 تمعن مئاق ىنثم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو رورجمو راج نيلجرب لعافو لعف تررم هبارعإو
 لمع لمعي لعاف مسا مئاقو هرخآ رسک هرج ةمالعو هرج يف هعبت هبارعإ يف توعنملل عبات تعنلاو

 ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباينواولا هعفر ةمالعو لعافوبأ لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا

 عمجلا يف لوقت [و] ةينثتلا ىلع نالاد نافرح فلألاو ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو فاضم وهو

 لعاف ءابآو لعاف مسا وهو لاجرل تعن مئاقف مهؤابآ ماق لوقت امك [مهؤابآ مئاق لاجرب تررم]ریکنتلا عم

 نم ىنثتسا [هيوبيس نأ الإ] عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو

 لاثملاك ًاعمج تعنلاب الا مسالا ناك اذإ اميف لاق] هنإف ةدحاو ةلثسم اروا يف لعفلاك هنوك

 لاقيف « ريسكت عمج عمجي نأ] ذئئيح [تعنلا يف] ماشه نبا هب ربع امك حجرألا يأ [نسحألاف ريخألا

 مئاقب لعاف مهؤابآو مئاقل ريسكت عمج وهو لاجرل تعن مايق ضفخب [مهؤابآ مايق لاجرب تررم

 [وهف] دوعقب لعاف هناملغو « دعاق عمج وهو لجرل تعن دوعق ضفخب [هناملغ دوعق لجرب تررمو]

 دعاق] لجرب تررم [و] دارفإلاب [مهؤابآ مئاق] لاجرب تررم كلوق [نم حصفأ] ريسكتلا عمج يأ
 هناملغ اودعق لجر ينءاج هيف ليقول ذإ « لعفلا يف ف سايقلا وه كلذ ناك نإو تعنلل [دارفإلاب هناملغ
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 لجرو مهؤابآ نيمئاق لاجرب تررم :وحن حيحصتلا عمج نم حصفأ مدقت امك دارفإلاو

 زرابلا ريمضلل عفارلا تعنلا لاثمو . رهاظلا مسالل عفارلا تعئلا ةلثمأ هذه «هنإملغ نيدعاق

 لاجر مالغ ينءاجو وه امراض لجر ةمأ ينتءاجو يه هتبراض ةأرما مالغ ينءاج : كلوق

 هحيضوتو ‹ حلاص لجرب تررم :وحن ةركن ناك نإ توعنملا صيصخت هندئافو مه هبراض

 ءملاعلا ديز ءاج :وحن ةفرعم ناك نإ

 امك] ريسكت عمج عومجملا يف يأ [دارفإلاو] ةفيعض يهو ثيغاربلا ينولكأ ةغل ىلع الإ كلذ زجي مل
 لاجرب تررم : وحن] هلوقب حيحصتلا عمجل لثم مث [حيحصتلا] عمج تعنلا [عمج نم حصفأ مدقت
 نودعقيو مهؤابآ نوموقي هبشي هنأل حيصف ال فيعض كلذف [هناملغ نيدعاق لجرو مهؤابآ نيمئاق

 ريمضب لصتملا [رهاظلا مسالل عفارلا تعئلا ةلثمأ هذه] ءىبط ةغلب هصاصتخال فيعض وهو « هناملغ

 كلوق] توعنملا ريغ ىلإ دئاعلا [زرابلا ريمضلل عفارلا تعنلا لاثمو] يببسلا تعنلاب ىمسيو توعنملا

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو صضام لعف ءاج هيارعإو [يه هتب راض ةأرما مالغ ينءاج

 يف توعنملا عبتي تعنلاو مالغل تعن ةبراض هيلإ فاضم ةأرماو فاضموهو لعاف مالغ هب لوعفم بصن

 بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف مسا ةبراضو هرخآ مض هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ

 لعاف عفر لحم يف لصفنم ريمض يهو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلا وهو هلوعفمو فاضم وهو لوعفملا

 ينءاجو] وه اهبرض لوقت امك اهبراض لعاف وهف [وه اهب راض لجر ةمأ ينتءاجو] يه هتبرض لوقت امك
 تعنلا [و] مه هبرض : وحن يف لعافلا درفي امك درفأو براض لعاف مهف [مه هبراض لاجر مالغ

 حلاصف [حلاص لجرب تررم : وحن ةركن ناك نإ توعنملا صيصخت] ًايببس وأ ناك آيقيقح [هتدئاف]

 ةفرعم ناك نإ] توعنملا حيضوت يأ [هحيضوتو] ةكرشلا لامتحا هنع عفار يأ هل صصخسم لجرل تعن

 ناك اذإ اميف هب دارملل رهظمو ماهبإلا نم هل جرخم يا ديزل حضوم تعن ملاعلاف [ملاعلا ديز ءاج : وحن

 كارتشالا عفر صيصختلاف زيمتي ملو هريغب سبتلا روكذملا فصولاب فصوي ملولف دويز وأ ناديز كانه

 ينءاج تلق اذإف ةفصلاب قلطملا دييقت ىرجم يرجي وهف عضولا ليبس ىلع ةركتلا يف عقاولا يونحملا

 تعنلاف حلاصب سيل نم جرخأ حلاص تلق اذإف عضولا قيرطب مدآ ينب نم غلاب ركذ لك لوانت لجر

 قافتالا ليبس ىلع فراعملا يف عقاولا يظفللا كارتشالا عفر حيضوتلاو توعنملا ىنعم هلوانت ام جرحأ

 هلوانتو مسالا اذهب ىمست نم لكل ديز ظفل لوانت ديز ءاج تلق اذإف لمجملا نايب ىرجم يرجي وهف

 جرخأ تعنلاف آملاع سيل نم جرخأ اثم ملاعلا تلق اذإف . عضولا ثيح نم ال ظفللا ثيح نم كلذل

 . رهاظ وه امك توعنملا ظفل هلوانت ام

 : رعاشلا لوق وحن ينهذلا دهحلا مالب ةفرعملا فصو نوكي نأ هبشألا : [هيبثت

 سيسي ميال لوما ةو

 كفا



 نم هلاب ذوعأ : وحن مذلا درجل وأ «ميحرلا نمحرلا هللا مسب : :وحن حاملا درجمل نوكي دقو
 ةرشع كلت :وحن ديكأتلل وأ ,نيكسملا كدبع محرا مهللا :وحن محرتلا وأ «ميجرلا ناطيشلا
 , عطقلاو عابتالا تعنلا يف زاج تعنلا نودب ًامولعم توعنملا ناك اذإو .ةلماك

 ريغل تعنلا يأ [نوكي دقو] ةيفاكلا حرش ىف نيدلا ماصع هلاق حيضوتلا نود صيصختلل
 كلذو هلامك ةفص نايبب هيلع ءانثلا يأ توعنملا حدم يأ [حدملا درجمل] لب حيضوتلاو صيصختلا
 نمحرلاف [ميحرلا نمحرلا هللا مسب : وحن] تعنلا نودي بطاخملا دنع توعنملا نيعت اذإ اميف

 : وحن العو ؛ لج يرابلا تافص عيمج كلذ لثمو  ىلاعت هلل حدملا ضرغل ةلالجلل ناتعن ميحرلاو
 نع هنيعت يف توعنملا ىنغتسا اذإ ًاضيأ اذهو « توعنملل [مذلا درجمل وأ] نيملاغلا بر هلل دملا

 يأ موجرملا ىنعمب ناطيشلل تعن ضفخلاب ميجرلاف [ميجرلا ناطيشلا نم هّللاب ذوعأ : وحن] تعنلا

 درجمل لي جيضوتلاو نصرصختلا ضرغل سيل كلاب نالا فصوو ىلاعت هللا ة ةمخر نق مور# لا

 هنم فذح ىدانم هللا هبارعإو [نيكسملا كدبع محرا مهلا : وحن] توعنملا ىلع [محرتلا وأ] مذلا

 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم ءاعد لعف محرا ميملا هنع ضوعو ءادنلا فرح

 سيلو دبعل تعن نيكسملا ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم دبع

 ديكوتل يأ [ديكأتلل وأ] هيلع عماسلل فاطعتسا لب همذ الو هحدم كلذب فصولا نم ةداع ضرغلا
 تعنلا ىنعمو «ةرشعل تحن ةلماك نإف [ةلماك ةرشع كلت : وحن] توعنملا نم ملع يذلا ىنعملا

 دقو « مهضعب لاق . ىنعملا كلذ ديكأت تعنلا ركذ ةدئافو ًانمض هيلع هلامتشال ةرشع ظفل نم موهفم

 نيلجرب تررم : وحن ليصفتلل وأ « نيرخآلاو نيلوألا هدابع هللا رشحي : وحن ميمعتلل تعنلا نوكي
 ملكتملا نأب بطاخملا مالعإ وأ « ةريثك وأ ةليلق ةقدصب قّدصت : وحن ماهبإلا وأ « يمجعو يبرع
 ريسفتلل وأ « لماعلا ملاعلا مكدلب هيقف تيأر لاقيف « اهيقف تيأرأ لاقي نأك توعنملا لاحب ملاع
 مسجلاو هل ءادتبا ال ميدق هللا : انلوقك ةيهاملا نع فشكلا اهب داري ىتلا ىهو ةفشاكلا ةفصلا ىمستو

 رسفم لوألا نأ دكؤملا تعنلاو فشاكلا تعنلا نيب قرفلاو انطق تدان معلا شرا لا
 موهفم ضعب دكؤملا تعنلا نأ امهنيب قرفلا ليقو ٠ نيب ريرقتلاو ريسفتلا نيب قرفلاو ررقم يناثلاو
 وأ حاضيإلل نوكي نأ تعنلا يف لصألا نأ ملعاو . توعنملا ةيهام مامت نيبي فشاكلاو توعنملا

 ىلع هل عو اه ريغ يف ديلا لامعتسا نع ناجم نضزعلا قيرطب رخااعنإ امهرتعل هنوكو صيصختلا

 توعنملا ناك اذإو] ةقباسلا يناعملا نم كلذ ريغ وأ مذ وأ حدم هيفو اصصخم وأ ًاحضوم نوكي دق هنأ

 لوهجملا لزن نأب ءاعدا وأ ميحرلا نمحرلا هللا مسب : وحن ةقيقح [تعئلا نودب] عماسلل يأ [ًامولعم

 هلبق امل [عابتإلا تعنلا يف زاج] ةفصلا نودب ديز نيعت تيعدا اذإ رجاتلا ديزب تررمك مولعملا ةلزنم
 تعنلا نكي مل اذإ نيرمألا زاوج لحمو تعنلل هجايتحا مدعل هنع [عطقلاو] لصألا رهو هبارعإ يف
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 :وحن فوذحم لعفب بصنيو فوذحم ادتبم ربخ هنأ ىلع تعنلا عفري نأ عطقلا ىنعمو

 ريدقتب بصنلاو وه ريدقتب عفرلاو عابتالا ىلع رجلا هيوبيس هيف زاجأ ءديمحلا هلل دمحلا
 اهعطقو اهلك اهعابتا زاج اهنودب ًامولعم توعنملا ناك نإف دحاول توعنلا ترركت اذإو ءجدمأ

 122010111111 عبتملا ميدقت طرشب ضعبلا عطقو ضعبلا عابتاو اهلك

 وا لزعألا كامسلا ىلإو روبعلا ىرعشلا ىلإ ترظن : وحن ًامزتلم وأ ةدحاو ةيمر هتيمر : وحن ًادكؤم

 زجي مل تعنلا نودب مولعم ريغ توعنملا ناك نإف ملاعلا اذهب تررم : وحن ةراشإلا مسا ىلع ايراج

 نأ عطقلا ىنعمو] ةجاحلا عم عطق الو هل هزييمتو هنييبتل تعنلا ىلإ جاتحم ذئنيح توعنملا نأل عطقلا

 [بصنيو] ارورجم وأ ابوصنم أ اعوفرم توعنملا ناك نر يأ [فوذحم ًادتبم ربخ هنأ ىلع تعنلا عفري

 ملعي امك بسانم [فوذحم لعفب] ًالوعفم هبصن نوكيو ًارورجموأ ًاعوفرم توعنملا ناك نإ تعنلا 0

 عفرلا ىلإ بصنلا نمو عفرلا وأ بصنلا ىلإ عفرلا نمو عفرلا وأ بصنلا ىلإ رجلا نم عطقيف ررقت

 نأ الإ طقف ناهجو بوصنملا تعن يفو « هجوأ ةثالث رورجملاو عوفرملا نم لك تعن کک

 هلل دمحلا : وحن] هنم عنام ال ذإ رهظي اميف بصنلا ىلإ بوصنملا عطق زوجي هنإ لاق ءاقنع نبا

 بجاوب قلعتم أدتبملا ربخ عفر لحم يف رورجمو راج هّللو أدتبم دمحلا هبارعإف هلل دمحلا امأ [ديمحلا

 [عابتالا ىلع رجلا] هجوأ ةثالث [هيوبيس هيف زاجأ] دقف ديمحلا امأو « هلل نئاک دمحلا ريدقتلاو فذحلا

 ًادتبم هنأ ىلع [وه ريدقتب عفرلاو] دومحملا هتافص يف ديمحلا ىنعمو « لصألا وهو ةلالجلا ظفلل
 يف ديرأو ينعأك ماقملل بسانم فوذحم لعق [ريدقتب] ا ىلع [بصتنلاو] يع ديمحلاف

 لاق اذلف « محرتلا يف محرأو مذلا يف مذأو حالا يف حدمأو صيصختلا ىف ذ صحأو حيضوتلا

 الو صيصختلل هب تعني مل ديمحلا نأل [حدمأ] ديمحلا يف لماعلا لعفلا ريدقت يف فنصملا

 لاح امومع اهلك يف ردقملاف الإو هيلع صيصنتلل صوصخم اهنه ىنعم دصق دنع هلكاذهو « حيضوتلل

 نم اهل لحم ال ةعوطقملا ةلمجلاو « آبصنو آعفر دمحلا لهأ هَّلل دمحلا : وحن ينعأ وه بصنلا

 ركذ دقو < « حدملا درجمل يه لب لاؤس باوج ريدقت يف اهنأل اينا افانثتسا ةفنأتسم يه لب بارعإلا

 يف : ماع نبا لاقو « حيضوتلاو صيصختلا تعن يف الإ ردقملا راهظإ زوجي ال هنأ يضرلا ققحبملا

 2 لعفلاو ًادتبملا فذح بجو محرتوأ مذوأ حدم درجمل عوطقملا تعنلا ناك اذإو < كلاسملا حضوأ

 يف قرف ال مث رجاتلا وه يأ : رجاتلا ديزب تررم : وحن هركذ زاج كلذ ريغل عوطقملا تعنلا ناك نإو

 تددعت يأ [توعتلا ترركت اذإو] هلاثم قبس دق دحتملاف هددعتو تعنلا داحتا نيب عطقلا زاوج

 اهلك اهعابتإ زاج] اهعيمج نع ىنغتسا نأب [اهنودب] ءاعدا ولو [ًامولعم توعنملا ناك نإف دحاول]

 ىلع توعنلا نم [عبتملا ميدقت طرشب] نكل [ضعبلا عطقو] اهنم [ضعبلا عابتإ] زاج [و اهلك اهعطقو
 دعب عابتإلا نأل عبتملا مدقت طرتشا امنإو « ءابلا حتفو ءاتلا نوكسو ميملا مضب عبتمو عوطقملا تعنلا

 ىلإ عوجرلا نم هيف املو « ةيبنجأ ةلمجب توعنملاو تعنلا نيب لصفلا نم هيف امل زوجي ال عطقلا
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 ايف زاج اهضعبب نيعت نإو ءاهلك اهعابتا بجو اهيلإ جاتحا نأب اهعومجم لإ فرعي ل نإو
 E O O E .ةثالثلا هجوألا ضعبلا كلذ ادع

 لاق اذلو « ىنعملا يف غلبأ عطقلا نأل لامكلا دعب روصقلا نم هيف امل وأ « هنع فارصنالا دعب ءيشلا

 تافص ترركت اذإ : يسرافلا لاقو « اهئارجإ نم ىوقأ مذلاو حدملا ماقم يف توعنلا عطق دحاو ريغ

 فلوخ اذإف « بانطإلا يضتقي ماقملا نأل اهبارعإ يف فلاخي نأ نسحألاف « مذلاو حدملا ضرعم يف

 نوكت داحتالا دنعو « ننفتتو عونتت فالتخالا دنع يناعملا نأل , لمكأ دوصقملا ناك بارعإلا يف

 يف اهلك [اهيلإ جاتحا نأب] اهعيمج يأ [اهعومجمب الإ] هامسم [فرعي مل نإو] ها ًادحاو ًاعون

 رجاتلا ديزب تررم : وحن دحاولا ءيشلا ةلزنم اهليزنتل [اهلك اهعابتإ بجو] هحيضوت وأ هصيصخت
 دحاو لك مسا سانلا نم ةثالث همسا يف هكراشي تافصلا هذهب فوصوملا ديز ناك اذإ بتاكلا هيقفلا

 نم لوألا ديز نيعتي الف بتاك هيقف رخآلاو « هيقف رجات رخآلاو , بتاك رجات مهدحأو ديز مهنم

 ضعب نود اهضعب نع ىنغتسا نأب [اهضعبب نيعت نإو] اهلك اهعابتإ بجيف ةثالثلا توعنلاب الإ نيرخآلا
 وا عفرلا ىلإ عطقلاو عابتإلا [ةثالثلا هجوألا] توعنملا هب نيعت يذلا [ضعبلا كلذ ادع اميف زاج]

 هيف نيعتيف توعنملا هب نيعت يذلا ضعبلا اماو « عبتملا مدقت طرشب ضعب عابتإو ضعب عطقو بصنلا

 هادع اميف زاجو صيصختلا لجأل عابتإلا لوألا هتعن يف بجو ةركن توعنملا ناك نإ معن « عابتإلا

 . لوألا ةيعبتب لصح دقو « صيصختتلا اهب تعنلا نم دوصقملا نأل « هنودب نيعتي مل ناك نإو عطقلا

 نإف « دحاول تناكو توعنلا تددعت اذإ ام مكحوه فنصملا هركذ يذلا مكحلا اذه : [هيبنت]

 ةينثتلاب ىنغتسا هظفلو تعنلا ىنعم دحتاو ًاعومجم وأ ىنثم توعنملا ناك نإف دحاو ريغل تددعت

 تعنلا ىنعم فلتحا ناو ءالضف لاجرو نالضاف نالجر ينءاج : وحن فطعلاب هقيرفت نع عمجلاو

 كلوقك واولاب فطعلاب قيرفتلا بجو بهاذلاو قلطنملاك هانعم نود هظفل وأ ميركلاو لقاعلاك هظفلو

اعلا ناك نإف «توعنملا قيرفت عم توعنلا تددعت نإو هيقفو بتاكو رعاش لجرب تررم
 نإف ًادحاو اهيف لم

 نإو سولج زوجعو لفطو خيشب تررمو نيلقاعلا ورمعو ديزب تررم : وحن عابتإلاف لمعلا دحتا

 نإو عطقلاف نيفيرظلا ورمعب تررمو ديز برض : وحن توعنلا ىف لماعلا لمع فلتخا
 لماعلا ناك

 ورمع بهذو ديز بهذ : وحن عابتإلا زاج هلمعو لماعلا ىنعم دحتا نإف تعنلا ظفل دحتاو ًاددعتم

 ورمع كاذو ديز اذهو ناميرظلا قرمع ىتأو ديز ءاجو نالضافلا ورمع اذهو ديز اذهو « نالقاعلا

 ىنعملا فلتخا وأ نيلضافلا ارمع تيأرو ديز ءاجك لمعلاو ىنعملا ىف نالماعلا فلتخا ناو نالقاعلا

 ًارمع عجومو رجلاب ديز ملؤم اذهك طقف لمعلا فلتخا وأ نابتاكلا ورمع ىضمو ديز ءاجك طقف

ا ىنعملا يفلتخم نيلماع طيلست ىلإ يدؤي عابتإلا نأل عطقلا بجو نارعاشلا بصنل لاب
 ىلع لمعلا و
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 : حيحصلا وهو تعنلا يف لماعلا وه توعنملا يف لماعلا نأ ىلع ءانب ةدحاو ةهج نم دحاو لومعم

 اذإو « ىتحو مأب الإ فطعلا فورح عيمجب ضعب ىلع توعنلا ضعب فطع زوجي [ةمتت]
 رورجملاف فرظلاف يببسلاف ًازاجمف ةقيقح يقيقحلا درفملاب نايتإلا نسحألاف ةعونتم توعنلا تعمتجا

 هؤابآ شيرق نم يدنع هوخأ ميرك بألا لضاف لقاع لجر اذهك ةيلعفلا ةلمجلاف ةيمسإلا ةلمجلاف

O۰ 



 فطعلا باب
 يف تعنلل هبششملا عباتلا وه نايبلا فطعف قسن فطعو «نايب فطع :ناعون فطعلاو

 :وحن ةفرعم ناك نإ هعوبتم حيضوت

 رمع صفح وبأ هللب مسقأ
 . هنوك يف تعنلا قرافيو «عفرلاب ديدح متاح اذه :وحن ةركن ناك نإ هصيصختو

 فطعلا باب

 ريغب [نايب فطع] ناعون احالطصا [فطعلاو] هنع فارصنالا دعب ءيشلا ىلإ عوجرلا ةغلوه

 انه فطعلا سيل ليقو « نايبلل فوطعملا يأ [نايبلا فطعف] فرحب ناك ام وهو [قسن فطعو] فرح
 اذه يمسو هليوأت ىلإ ةجاح الف ديكوتلاو تعنلاك صوصخملا عباتلا يف ةقيقح هنأل فوطعملا ىنعمب

 ديكوتلاو تعنلا فالخب هسفن ىلع هتفطع كنأكف نايبلا ةدايزل هفدارمب لّوألل راركت هنأل ًانايب فطعلا
 لماع هلماع نأ حيحصلاو لوألا نيع هنأل فرح ىلإ جتحي ملو ةمجرتلا هنومسي نويفوكلاو لدبلاو

 نإف تعنلا هب جرخأ لصف [تعنلل هبشملا] هلوقو عباوتلا لمشي سنج اذهو هلبق امل [عباتلا وه] هعوبتم

 نإ هعوبتم حيضوت يف] ةصصخم الو ةحضوم ريغ اهنوكل عباوتلا ةيقب هدعب امب جرخأو هريغ ءيشلا هيبش
 3 تاذلا بسحب هعوبتم حضوي نايبلا فطعو هيف ىنعم بسحب هعوبتم حضوي تعنلا نكل [ةفرعم ناك

 نايبلا فطعو « قبس امم كلذ ريغوأ مذلا وأ حدملاك هعوبتم يف ىنعم ىلع لدي تعنلا نأ ملعي اذهبو

 : رعاشلا لوق [وحن] هعوبتم يف ىنعم ىلع لدي ال

 فعلا دهاوش

 رمد الو تفت نم اها رمصع صفح وأ للاب مسقأ 5

 رجف ناك نإ مهّللا هل رفغاف

 اهدعبو تحت ةانثملا نوكسو فاكلا حتفب هبسيك نب هللا دبعل «7ليلجلا ةحنم ىف اهبسن تايبألا هله

 . تيبلا ردصو زجرلا روطشم نم وهو . ةدحوم ءابف ةلمهم نيس
 حتفب بقنلاو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةيلك صفح وبأ ‹ فلح مسقأ : ةغللا

 . ةحارج هل تلصح اذإ ءابلا رسكب ربد ردصم نيتحتفب ربدلاو ريعبلا فخ ةقر وهو ًاعيمج فاقلاو نونلا

 . ۲۱۹ ص / ۲ ج نيدلا يبحم دمحم 0(
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NEE PP ا ا نجل قرع واااو هو وح وج FOC اهمال اقرا ة فيك ورايح رو يخوت ان ES AONE و يلوا وأ أو ول هن دبا a 

 نيعبرأو سمح ةئس ةبؤر ةافو نأل أطخ اذهو ةبؤر هلاق شيعي نبا لاق زجرلا روطشم نم ثيب اذه

 لاق . يبارعأ هلاق امنإو « نيعباتلا نم دحأ هّذع الو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع كردي ملو ةثامو

 ديعب يلهأ نإ لاقف « هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىتأ هلئاق نأ رعشلا اذه ةصقو : هريغو يضرلا

 « كلذ ىلع فلحو هلمحي نأ ىبأو تبذك : لاقف بذاك هنظف هلمحتتساو ءابقث ءافجع ةقان ىلع ينإو

 : هريعب فلخ يشمي وهو لوقي لعجو ءاحطبلا لبقتسا مث « هريعب لمحف قلطناف
 رسيد الو بقت نماهسم ام رمع صفح وأ هّللاب مسقأ

 رجف ناك نإ مهّللا هل رفغاف

 ناك نإ مهّللا هل رفغاف : لاق اذإ : لوقي لعجف « يداولا ىلعأ نم لبقم هنع هللا ىضر رمعو

 « ءافجع ءابقن يه اذإف عضوف « كتلحار نع عض لاقف هديب لخأف ء ايقتلا ىتح قدص هللا رجف

 نب رمع ىلإ مكتحا ًايبارعأ نأ يور : لصفملا حرش يف ليطه لاقو . هاسكو هدؤزو ريعب ىلع هلمحف

 ناكو رمع ىلع اهضرعف « بفن اهب نأ ىعّداف « اهّدر دارأو اهارتشا ةفان يف هنع هللا يضر باطخلا

 فرصناف بقن نم اهب ام هللاب : لاقف « هعجارف « ةبلق اهب ام برعلا اخخأ اي هل لاقف « كلذب فرعأ

 يأ مسقأ : ةغللا . ها رمعل رفغا مهّللا : لاقف ء رمع هعمسف لاق « تايبألا ركذو لوقي وهو يبارعألا

 يف فاقلا رسكب بقني ريعبلا بقن نم بتنلاو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ةينك صفح وبأو فلح
 نيتحتفب ربدلاو : يرهزألا لاق . هردصم نيتحتفب بقنلاو هفح قر اذإ عراضملا يف اهحتفو يضاملا

 ةمالعو هب مسقم ةلالخلا ظفلو رجو مسق فرح ءابلا رورجمو راج [هّللاب] ضام لعف [مسقأ] : بارعإلا

 « هيلإ فاضم [صفح] « ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولاب عوفرم لعاف [وبأ] ابدأت ءاهلا رسك هرج

 [نم] , هلوعفم لصتم ريمض [اهلا] « ضام لعف [سم] « ةيفان [ام] « صفح وبأل نايب فطع مفرلاب [رمع]

 [ربد الو]  دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم منم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف [بشن] « ةدئاز

 ؛ [بقن] لحم ىلع آفطع آعوفرم هردقت نأ زوجيو [بقن] ىلع فوطعم [ربد] « ةيفان [ال] « ةفطاع واولا
 لعف [رفغا] ةحيصفلا ءاف ءافلا [رفغاف] « اهيلع ةدئازلا [نم] لود زوجيف ةركن هنأل هظفل ىلع افطع آرو رجمو

 ب قلعتم رورجمو راج [هل] « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ىلاعت هللا عم ابدأ ءاعد لعف هيف لاقيو رمأ

 لعف [ناك] « ةمزاج ةيطرش [ذإ] « ميملا هنع ضوعو ءادنلا فرح هنم فذح درفم ىدانم [مهّللا] . [رفغا]

 وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [رجف] « وه هريدقت آزاوج اهيف رتتسم ريمض اهمساو صقان ضام

 . مُهّللا هل رفغاف رجف ناك نإ : ريدقتلاو هلبق ام هيلع لد فوذحم طرشلا باوجو [ناك] ربخ ةلمجلاو

 ةفرعم هعوبتم عقو هنأو [صفح وبأ] هلوق نع نايب فطع عقو عوفرم هنإف [رمع] : هلوق هيف دهاشلا

 . بلغألا وه احضوم نايبلا فطع عوقوو « هحضوأف

ory 



 اذإ رجفو « بقنلل ريسفت هنأكف يفح اذإ ريعبلا ربدو « ةحارج هل تلصح اذإ ءابلا رسكب ربد ردصم ًاضيأ

 مل هنع هللا يضر نينمؤملا ريمأو « قدصلا نع لامو بذك مهضعب لوق ىنعمب وهو « هنيمي يف ثنح
 « هنظ أطخأ اذإ اثناح دعي الو ًابذاك نوكي ال كلذك فلح نمو هنظ ةبلغ ىلع فلح امنإ هنأل « بذكي
 بارعإلا . نيبرقملا تائيس راربألا تانسح نألو « سفنلا مضه باب نم قدص نينمؤملا ريمأ لوقو

 ءاهلا رسك هرج ةمالعو هب مسقم ةلالجلا ظفلو رجو مسق فرح ءابلا رورجمو راج هّللاب ضام لعف مسقأ

 هيلإ فاضم صفحو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو لعاف وبأ ابدأ

 لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ضام لعف سم ةيفان ام صفح وبأل نايب فطع عفرلاب رمع
 ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف بقنو ةدئاز نم هب

 ًاعوفرم هردقت نأ زوجيو بقن ىلع فوطعم ربدو ةيفان ال فطع فرح واولا ربد الو دئازلا رجلا فرح
 ول ام فالخب اهيلع ةدئازلا نم لوخد زوجيف ةركن هنأل هظفل ىلع ًافطع ارورجمو بقن لحم ىلع ًافطع

 لوقو هب اوج رص امك للا ىلع هفطغ نيش هنا ةر ةلئازلا نم لوختام: ىلع كرظعملا ناك

 هلعافو نوكسلا ىلع ينبم ءاعد لعف هيف لاقي لجو زع يرابلا عم ابدأو رمأ لعف رفغا ةحيصف ءافلا رفغاف

 هنع ضوعو ءادنلا فرح هنم فذح درفم ىدانم مهَّللا رورجمو راج هل تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم

 طرشلا لعف مزج لحم يف ربخلا بصنتو مسالا عفرت صقان ضام لعف ناك مزاج طرش فرح نإ ميملا
 لعفلا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف رجف وه هريدقت آزاوج اهيف رتتسم اهمساو

 رجف ناك نإ ريدقتلاو يدلي اه هيلع لذ فولو طرا تاور ناك رج ينضب لكم: ف لالا

 عقوف ةفرعم عقو هعوبتم نأ هيف دهاشلاو . روكذملا رعشلا ةصق نم رهاظ ىنعملاو . مهّللا هل رفغاف

 يرشخمزلا لعج امك حدملل نوكي دقف الإو <« بلغألا وه ًاحضوم نايبلا فطع عوقوو هل ًاحضوم

 لاق . حدملا ةهج ىلع ةبعكلل انايب «مارحلا تيبلا ةبعكلا هللا لعج» : ىلاعت هلوق يف مارحلا تيبلا
 رشي امنإ حدمب راعشإ هيف سيل دماجلاو دومجلا نايبلا فطع يف اوطرش مهنأل زكذ امك سيلو نايحوبأ

 نكميف حدملا عومجملا یضتقا مارحلا هلوقب نايبلا فطع فصو امل هنإ لاقي نأ الإ قتشملا حدمب

 نييوحنلا نود يناعملا لهأ يأر حدملل نايبلا فطع ءيجمب لوقلا : ماصع ىلوملا لاقو . ها كلذ

 وهو تاركنلا يف هئيجم زاوج ىلع ءانب [ةركن ناك نإ] عوبتملا صيصخت يأ [هصيصخت] يف [و] ها
 « نييرصبلا روهمج كلذ عنمو ماشه نبا هححصو كلام نباو يرشخمزلا هراتخا مث نمو « حصألا

 نايب فطع هنأ ىلع ديدحلا يأ [عفرلاب ديدح متاخ اذه : وحن] لدب هنأ ىلع كلذ نم ءاج ام اولؤأتو

 ها | مذقت امك اضيأ رجلاو بصنلا هيف زوجي هنأل عفرلاب لاق امنإف يهكافلا لاق . هصيصختل ركذ تال

 يأ [هنوك يف تعنلا] نايبلا فطع يأ [قرافيو] ةفاضإلا ىلعف رجلا امأو « زييمتلا ىلعف بصنلا امأ

 كفي



 نم ةعبرأ يف هعوبتم قفاويو «قتشمب لّوؤم وأ قتشم تعنلاو «قتشمب لّوؤم ريغ ًادماج

 ا وول ري ,ةثالثلا بارعإلا هجوأ نم دحاو يف «ةرشع

 [قتشمب لّوؤم وأ] لضافلا ديز ينءاج : وحن [قتشم تعئلاو قتشمب لوم ريغ آدماج] نايبلا فطع
 ىلع لدي قتشملا نأل رمتلا عيب ىلإ وا شيرق ىلإ بوسنملا يأ رامتلا وأ يشرقلا ديزب تررم : وحن

 نوكي دق هنأب ًاضيأ تعنلا فلاخيو عضولاب كلذ ىلع هل ةلالد ال دماجلاو هريغ ىلإ بوسنم ىنعم

 هطرش نأ حيحصلاو  يناجرجلاو يرشخمزلا مالك رهاظل ًاعبت روفصع نبا هبجوأ لب هعوبتم نم فرعا

 تعنلاك [هعوبتم] نايبلا فطع يأ [قفاويو] هنم فرعأ نكي مل نإو بطاخملا دنع ىلجأ هنوك

 نم دحاو يف] لدبلاو تعنلا يف زوجي امك هيف عطقلا زاوج رهاظلاو [ةرشع نم ةعبرأ يف] يقيقحلا

 : هزجر يف ةّمرلا يذ لوق امأو . ضفخلاو بصنلا عفرلا [ةثالثلا بارعإلا هجوأ

 ًارصترصترصئايلئاقل ًآرطس نرطس راطسأو يسنإ 1

 ىل يناغاصلا نكلو ملعألا هقفاوو <« جاجعلا نب ةبور ىلإ هبسن دقو « هيوبيس دهاوش نم تيبلا اذه

 . ةمرلا يذ ىلإ ماشه نبا هيسنو « امهقفاوي

 رصنو هدعب امهبصنو ىدانملا مضب [ًارصن ًارصنرصن اي] هيوبيس هاور يذلا [ًارصن رصن رصن اي] : ةغللا'

 . لاوقأ ةثالث ىلع هدعب اميف فلتخاو « راسي نبا وه ىدانملا

 هيلع جرد يذلا وهو ًاضيأ راسي نب رصن امهب دارملاو « ىدانملا شفن امه آعيمج نيئثالا نأ : لوألا

 .٠ ةيوبيس

عيمج امهباصتناو ىدانملا نب رصن بحاص وه رخآ رصن امهب دارملا : يناثلا
 فوذحم لعفب اذه ىلع ًا

 . ءارغالا باب نم وهف
 5 هرصني هرصن ردصم امهب دارملا 7 كلاغلا

 . هلسر ىلع هللا اهلزنأ يتلا بتكلا ينعي ةباتكلاو طخلا وهو رطس عمج ةزمهلا حتفب : راطسأو

 . رطس دعب ًآرطس ترطسو هللا اهلزنأ يتلا بتكلاب مسقي : ىنعملا

 آجلاو واولاب رورجم هب مسقم [راطسأ] ‹ همسا [ءايلا] « بصنو ديكوت فرح نأ [ينإ] : بارعإلا

 ىلإ دئاعلا ةوسنلا [نون] و . لوهجملل ينبم ضام لعف رطس [نرطس] « فوذحم مسق لعفب قلعتم رورجملاو

 بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم [رصن] « ءادن فرح [اي] « [نا] ربخ [لئاق] . ةقلحزملا مال [ماللا]

ملا ىلع نايب فطع [ًارصن] « ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم هظفل رابتعاب عرصن] ىلع نايب فطع [رصن]
 ابتعاب ىدان

 5 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم هلحم
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 دارفإلا نم دحاو ينو «ريكنتلاو فيرعتلا نم دحاو يفو .ثينأتلاو ريكذتلا نم دحاو ينو

 EEE «بلاغلا يف لك لدب برعي نأ نايبلا فطع يف حصيو «عمجلاو ةيئثتلاو

 ىلع ًاضيأ لوألا ىلع نايب فطع ثلاشلاو ظفللا ىلع لّوألا ىلع نايب فطع يناثلا رصنف

 نم دحاو يفو ثينأتلاو ريكذتلا نم دحاو يفو] بصنلا هلحم مضلا ىلع ينبملا ىدانملا نأل لحملا

 تعنلا يف ترم يتلا يه ةرشعلا هذهو [عمجلاو ةيتثتلاو دارفإلا نم دحاو يفو ريكنتلاو فيرعتلا

 نبا بهذ ينغملا يفو . هعوبتم ظفلب نوكي ال نايبلا فطع نأب رعشي ام فنصملا مالك يف سيلو

 ءيشلا نأ مهتجحو هنباو كلام نبا كلذ ىلع هعبتو « لوألا ظفلب نوكي ال نايبلا فطع نأ ىلإ ةوارطلا

 هيف امل ًانآيب يناثلا نوك هجتا لؤألاب لصتي مل ام هب لصتا اذإ رركملا ظفللا نأل رظن هيفو هسفن نيبي ال

 ها نايب ةدايز ىلع لمتشا اذإ الإ هعوبتم ظفلب نوكي ال هنأ حصألا ءاقنع نبا لاقو . ها نايبلا ةدايز نم

 ًادوصقم هنوكل ًآرظن لك نم [لك لدب] برعي نأو نایب فطع [برعي نأ نايبلا فطع يف حصيو]
 زاوجب مهتالامعتسا بلاغ يف يأ [بلاغلا يف] دانسإلا يف ةغلابم هل ةئطوت لوألاب ءيجو « هيلإ دانسإلاب

 ديز ماق دنه : كلوق وحن هركذ بجو اذإ ام ىلوألا : ناتلاح بلاغلاب جرخو « الدب نايبلا فطع بارعإ

 نم ريصيف لماعلا راركت ةين يف لدبلا نآل هنم الدب هبارعإ حصي الو « ديزل نايب فطع اهوخاف اهوخا
 عنتمي نأ ةيناثلاو . طبار نم ربخلا ةلمج تلح اهوخأ ماق ليقول ذإ طبار نم ًادتبملا ولخيف ىرخأ ةلمج
 همازلتسال لوألا لحم لحي ال ذإ لدب ال نايب فطع ثرحلاف ثرحلا ديز اي : وحن لوألا لحم هلالحإ

 وه نيتلاحلا نيتاه ءانئتسا نم هانركذ امو « ثرحلا اي لاقي ال ذإ عنتمم وهو ءادنلا فرحو لأ عامتجا
 ىتح هريغو اذه يف ًاقلطم الدب هبارعإ زاوج قحلاو ءاقنع نبا لاقو نيرخأتملا ةاحنلا ةماع هيلع يذلا

 عباوتلا يف نورفتغي مهنأل هنم لدبملا لماع سنج نم رّدقم لدبلا لماع نأب نيلئاقلاروهمجلا يأر ىلع

 نايب فطع يناثلا رصن : هلوقو « ىدانم ىلوألا رصن هلوق نإف [آرصن رصن رصن اي] : هلوق هيف دهاشلا

 ثلاثلاو . يناثلا نم دحاو يف زوجي الو هلحم رابتعاب هيلع نايب فطع ثلاثلا ًارصن : هلوق , هظفل رابتعاب هيلع

 ول تنأو « قباسلا تيبلا حرش يف امك لماعلا راركتلا ةين ىلع لدبلا نأل كلذو « ىدانملا نم الدب لعجي نأ
 يناثلا بصنو لوألا عفر كلذ عم زاج امل نيذه نم دحاو ىلع هنم لدبملا يف لمع يذلا ءادنلا فرح تلخدأ

SESS DEO SSS 

 او یک لر نر تع ار ےک ر یر یا ىف يع ار | نفت : يناثلاك

 . (22فرصتب ها الدب امهنم

 )١( ص بهذلا روذش حرش ىلع برألا ىهتنم : نيدلا يبحم دمحم ٤٣۷ 28 .
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 ةرشعلا فورحلا هذه نم فرح هعوبتم نيبو هنيب طسوتي يذلا عباتلا وهف قسنلا فطع امأو

 « بهذ يأ دجسع اذه : وحن ةيريسفتلا يأ هيلع تلخد اذإ نايبلا نيعتي معن اهريغ يف نورفتغي ال ام

 نولاق أرق : : وحن يناثلا نم حضوأ لوألا ناك اذإ ىلوألا نيتلاح يف نايبلا فطع عنتميو لدبلا نيعتيف

 هلاق « هنم حضوأوأ هلثم لب حاضيإلا يف هنيبم نود نوكي ال نايبلا نأل نایب فطع ال لدب ىسيعف ىسيع

 حضوأ نايبلا نوك طارتشا : لاقف حيضوتلا يف كلذ فلاخو « هحرشو روذشلا يف ماشه نباو يهكافلا

 لحؤيو حوضولا يف هعوبتم نود نايبلا فطع نوک زاوج يف حيرص وهو هيوبيس لوقل فلاخم هعوبتم نم

 زاوج حيحصلا ليهستلا حرش :يف كلام نبا لوق هقفاوي حضوأ هنوكو هعوبتمل آيواسم هنوك زاوج هنم
 كلذك فطعلا نكيلف ايواسمو اقوفمو اقئاف صاصتخالا يف نوكي وهو تعنلا ةلزنمب هنأل ةثالثلا

 ناك اذإ ةيناثلا ةلاحلاو . نايبلاو حاضيإلا نايبلا فطع نم دصقلا نأل يهكافلا هلاق ام حجارلاو.« ىهتنا

 ميهأربإ ماقم نوك عنتميف «ميهاربإ ماقم تانيب تايآ هيف : ىلاعت هلوق وحن عوبتملا نم فرعأ عباتلا

 درفملاب نيبي ال ثنؤملا عمجو ةفرعملاب نيبت الة ةركنلا نأل هنم الدب هبارعإ نيعتيؤ تايآ ىلع نایب فطع

 نييرصبلا عامجإل فلاخم نايب فطع ميهاربإ ماقم نإ : يرشخمزلا لوقو « اعامجإ ركذملاو

 . نيتلاحلا نيتاه ريغ يف اضيأ لدبلا نايبلا فطع فلاخيو : نايح بأ لاق . هب تعني الف نييفوكلاو

 لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي امه : ىلاعت هلوق وحن لدبلا فالخب ةلمج نوكي ال نايبلا فطع نأ اهنم

 . وه نموبأ آديز تفرع مهلوق يف لاوقألا حصأ وهو « ةيآلا رخآ ىلإ «ةرفغم وذل كبر نإ كلبق نم

 مكلأسي ال نم اوعبتا نيلسرملا اوعبتا» : ىلاعت هلوق وحن لدبلا فالخب ةلمجل آعبات نوكي ال نأ اهنمو

 لفل آعبات الو ًالعف نوكي ال هنأ اهنمو «نينبو ماعنأب مكّدمأ نوملعت امہ مكّدمأ» : وحنو «ًارجأ

 نوكي ال هنأ اهنمو (باذعلا هل فعاضي ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو# : ىلاعت هلوق وحن لدبلا فالخب

 ةلمج لعجف يرشخمزلا مهوو تاقتشملا يف تعنلا ريظن دماوجلا يف هنأل رمضمل اعبات الو آرمضم

 قافتالاب رمضمل آعبات نوكيف لدبلا امأو . هب يتترمأ يف ريمضلل انايب (مكبرو يبر هللا اودبعا نأ»

 فطع امأو] «هركذأ نأ ناطيشلا الإ هيناسنأ امو : ىلاعت هلوقو #لوقي ام هثرنو# : ىلاعت هلوق وحن

 اذه لاقي « دحاو ماظن ىلع ءاج ام قسنلاو نيسلا حتفب قسن فطع فرحلاب فوطعملا يأ [قسنلا

 هلبق ام مظن ىلع فطعلا فرح دعب ام نأل اقسن روكذملا عباتلا يمسف همظن ىلع يأ : اذه قسن ىلع

 هباحصأو هيوبيسو لوادتملا وهو نييفوكلا حالطصا وه قسنلا فطعب ريبعتلاو يهكافلا لاق هبارعإ يف

 اذه [عباتلا وهف] بارعإلا يف اهلبق امل اهدعب ام كيرشت ت ديفت فورحلا هذه نآل ةكرشلا باب هنومسي

 هذه نم فرح هعوبتم نيبو هئيب طسوتي يللا] هادع امل جرخم هدعب امو عباوتلا عيمج لوانتي سنج
 درت الف فرحلا ةطساوب لّوألل يناثلا ةيعبت نوكت نأ فرحلا طسوتب دارملاو [ةرشعلا فورحلا

 مث نوملعيس الك : وحن ىرخأ ةلمج اهب دكؤملا مشب ةنورقملا ةلمجلا الو اهلثم ىلع ةفوطعملا ةفصلا
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 كيرشتلا يضتقت لوألا ةعبسلاف «نكلو الو لبو امإو وأو مأو ىتحو مثو ءافلاو واولا :يهو
 عوفرم ىلع اہ تفطع نإف «بارعإلا كيرشت يضتقت ةيقابلا ةثالثلاو ,ىنعملاو بارعإلا ف

 E e تمزج موزجم ىلع وأ تضفخ ضوفخ ىلع وأ تبصن بوصنم ىلع وأ تعفر

 ديز ينءاج : وحلف زاجم امهيلع فطعلا قالطإف فرحلا ريغب ةلصاح امهيف ةيعبتلا نأل نوملعيس الك

 هيبشتلا نم عونب فطاعلا لوخد نسح امنإو ةيفصولا نم هيلع ناك ام ىلع قاب لقاعلاو ملاعلا

 فورح نم هنأ ليق امم اهادع ام جارتخإل ةرشعلاب فورحلا دييقتو رياغتلا نم امهنيب امل فوطعملاب

 طسوتب رفنضغل عبات ًادسأ نإف دسأ يأ : : رفتضغب تررم : كلوق وحن نم ةيريسفتلا يأ : وحن فطعلا

 نايب فطع وه امنإو قسن فطع وه سيلف ةرشعلا فورح نم وه سيلو يأ : وهو ريسفتلا فرح

 اممو « رثكألا هيلع ام فالخ وهو فطاع فرح يأ نأ ىلإ نويفوكلا بهذو « ىفخألا ىلع ىلجألاب

 ةرشعلا فورحلا كلت امهنيب طسوتت هعوبتم عم ةبسنلاب دوصقم عبات قسنلا فطع ةقيقح نأ ملعي هتركذ

 امك هيلإ ءيجملا ةبسنل دصق ورمعف ورمعو ديز ءاج تلق اذإف . فورحلا ةطساوب هعوبتم لماع هلماعو

 ضعب يف [ىتحو مثو ءافلاو واولا يهو] ءاجوهو هير يف لماعلا وه هيك لفاعلا و ةيز a بصق

 سنويل افالخ حصألا ىلع [نكلو الو لبو] فيعض يأر يف ةزمهلا رسكب [امإو وأو مأو] عضاوملا

 نامسق فورحلا هذه نأ ملعا مث . سنويل ًاقافو نكل اهنم سيلو هترابعو ليهستلا يف كلام نبا هقفاوو

 امإوواولا يهو[لوألا ةعبسلاف] طقف بارعإلا يف وأ ىنعملاو بارعإلا يف كيرشتلا يضتقت نأ امإ اهنأل

 يف] هلوقب فنصملا هنع ربع يذلا وهو ظفللا يف عوبتملاو عباتلا نيب [كيرشتلا يضتقت] امهنيب امو

 ناك نإ اهلبق ام نأل [ىنعملاو] هريغو عفر نم بارعإلا هجوأ يف اهلبق ام عبتي اهدعب ام نأل [بارعإلا

 يضتقت] نكلو الو لب يهو [ةيقابلا ةثالثلاو] كلذك اهدعب امف ًايفنم ناك نإو كلذك 0

 ىنعملا نود يأ : طقف ظفللا يف هيلع فوطعملل اكراشم اهب فوطعملا نوكيف [بارعإلا كيرشت

 اهب تفطع نإف] ىنعملا نود ظفللا يف ناكرشي امهنإف لب ىنعملا ناك نأب ابارضإ ايضتقا نإوأو مأ اذكو

 [بوصنم ىلع وأ] ًاريدقت وأ ًاظفل ai كلذ [تعفر] لعفو مسا نم ًاريدقت وأ اظفل [عوفرم ىلع

 ًاريدقت وأ ًاظفل [ضوفخم] مسا [ىلع وأ] ًاريدقت وأ ًاظفل لا كلذ [تبصن] ًاريدقت وأ اظفل

 [تمزج] فذحلاب وأ نوكسلاب [موزجم] عراضم [ىلع وأ] آريدقت وأ ًاضفل فوطعملا كلذ [تضفخ]

 لاعفألاو ءامسألا لخدي هنأل بارعالا هوجو عيمج يف عبتي قسنلا فطعف كلذك فوطعملا كلذ

 مسالا فطعيف ءامسألاب هصاصتخال مزجلا هيف لحخدي ال هنإف ههباش امو تعنلا فالخب اههبشو ةلمجلاو

 هلثم ىلع لعفلا فطع طرشو ءاقنع نبا هلاق «هسكعو لعفلا ىلع مسالاو لعفلا ىلع لعفلاو مسالا ىلع

 كرزأ ينمركت كتيتأ نأك فلتخا وأ ةيلعفلا يف امهعون دحتا ءاوس يضملاو لابقتسالا يف امهنامز داحتا

 مساو لعافلا مساك لعفلا ىنعم يف مسالا نوك هسكعو لعفلا ىلع مسالا فطع طرشو « كتمركأو
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 DS ا AS O «هلوسرو هلا عطي نمو ,هلوسرو هللا قدص : وحن

 يحلا جرخيإف نرثأف نرغأ يئاللا يأ «نرثأف احبص تاريغملاف# : وحن ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا

 . (يحلا نم تيملا جرخمو تيملا نم

 هجوت ناكمإ هطرشو لصألا وهو ظفللا ىلع فطعلا لؤألا : ماسقأ ىلع فطعلا : [ هيبئن]

 ال ةدئازلا نم نأل ةأرما لحم ىلع ديز عفر الإ ديز الو ةأرما نم ينءاج ام : وحن يف زوجي الف لماعلا

 وأ كبرو تنأ بهذاك رمأ لعف لماعلاو نافطاعتملا ماترا نإ معن . حيحصلا ىلع فراعملا لخدت

 ركذم فوطعملاو ثنؤمل وأ كوخاو تنا موقتك بطاخس ل وا تنا الو نحن هفلخن الك ملكتمل عراضم

 مل همأو ديز مقي ال : وحن سكعلاب وأ «هدلوب هل دولوم الو اهدلوب ةدلاو راضت الإ» : ىلاعت هلوق وحن
 يف لحملا كلذ روهظ ناكمإ هطرشو لحملا ىلع فطعلا يناثلا . ةروكذملا ةلثمألاك كلذ هيف طرتشي

 فالح نامئاق هوبأو اذه نإ عنتميف لحملا كلذل بلاطلا دوجوو « كابأو ديزب تررم عنتميف حيصفلا
 اذهلو نإ لوخدب لاز دق درجتلاو درجتلا نع ةرابع وه يذلا ءادتبالا وه هوبأ عفرل بلاطلا نأل شفحألل
 ريمضلا ىلع فطعلاب وأ هربخ فذح ءادتبالاب هوبأ عفر هوبأو مئاق آديز نإ : وحن يف حيحصلا ناك

 « همعز نمل افالخ اهمسا عم اهلحم ىلع الو نإ مسا لحم ىلع فطعلاب ال نإ ربخ يف رتتسملا

 ةحوتفملا نأ يف ربخلا لامكتسا دعب بوصنملا ىلع عوفرملا فطع ينعا : اذه زاوج حصألاو
 هزاوج قحلاو : ءاقنع نبا لاق . هلبق ربخلا لامكتسا دعب نأكو لعلو تيل يف ءارفلا هزاجأو « نكلو
 دعاق عفرب دعاق لب وأ نكل آمئاق ديز امك لحملاو ظفللا ىلع فطعلا عنتمي دقو اهلك يف هلامكتسا دعب
 رابتعا هيف نأل هلحم ىلعو تبثملا يف لمعت ال ام نأل امئاق ظفل ىلع هفطع عنتميو اذتبم رامضإ ىلع

 هطرشو ىنعملا ىلع فطعلا ىمسيو مهوتلا ىلع فطعلا ثلاثلا . خسانلا لوخدب هلاوز عم ءادتبالا

 لماعلا كلذ يأ : هلوشد ةرثك هنسح طرشو نيفطاعتملا ىلع مهوتملا لماعلا كلذ لوخد ةحص
 ديز سيل لاق هنأ مهوتل مئاق ىلع فطعلاب دعاق رجب دعاق الو آمئاق ديز سيل : وحن كانه مهوتملا

 تيرق لجأ ىلإ ينترخأ الول» : ىلاعت هلوق وختو ۽ نايل ربخ يف اهتدايز ريكا ايلا ةدايرب مناعي
 ينترخأ الرل ىنعم نکل ابوصنم ناك نإو وهو قّدصأ ىلع فطع نكأ «نيحلاصلا نم نكأو قّدصاف
 نكأ فطع فرح واولا هبارعإ يف لوقتف دحاو مزجلاو ءافلا فذحبب قّدصأ ي يرانا و قدس

 لاثم اذه [(هلوسرو هللا قدصإب : وحن] نكأو قّدصأ ينترخأ نإ ىنعم يف هنال قّدصأف ىلع فوطعم

 را هلوسرو لعاف هللا ضام لعف قدص هبارعإو . عفرلا ةلاح يف مسالا ىلع مسالا فطع
Eيف ءاهلاو هعفر يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي بادر ادعملارا دل ام ىلع ةقراتطم  

 ا بصنلا ةلاح مسالا ىلع مسالا فطع لاثم اذه [هلوسرو هللا مطي نمو] ةفاضإلاب رج لحم

 نينكاسلا ءاقتلال ةرسكلاب كرحو هرخا نوكس همزج ةمالعو طرشلا لعف عطي مزاج طرش مسا نم
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 «(مكلاومأ مكلأسي الو مكروجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو» :وحنو «هلوسرو هللاب اونمآ
 تلا ااا همت هدم تينا ديمو يخطو كك عجل قلطل واولاو

 باوجو « ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو ةلالجلا ظفل ىلع فوطعم هلوسر « فطع فرح واولا هلوسرو
 ةلاح يف مسالا ىلع مسالا فطع لاثم اذه« هلوسرو للاب اونمآ»  [ميظع زوف زاف دقف» ةلمج طرشلا

 واولا رورجمو راج هللاب لعاف ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رما لعف اوئمآ هبارعإو . ضفخلا

 فطع لاثمو ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هرج يف هل عبات هلبق ام ىلع فوطعم لوسر فطع فرح

 ةدلب هب يحلف بصنلا يفو (نودهاجتو هلوسرو هللاب نونمؤتإ» : وحن عفرلا يف لعفلا ىلع لعفلا
 [(مكلاومأ مكلأسي الو مكروجأ مكتؤي اوقتتو اونمؤت نإو» : وحن] مزجلا يف [و] «هيقسنو تيم

 موزجم طرشلا لعف اونمؤت هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجي مزاج طرش فرح نإ هبارعإو
 اوقتت فطع فرح واولاو لعاف عفر لحم يف لصتم ريمضواولاو نونلا فذح همزج ةمالعو طرشلا ةادأب

 فذح همزج ةمالعو همزج يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي دي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم

 و ل باوج تؤي لعاف واولاو نونلا

 اهلوعفم فاكلاو نيلوعفم بصنت ىطعأ ىنعمب ةزمهلا ّدمب ىتآ نم فرصتم وهو وه هريدقت آزاوج هيف
 عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو يناثلا اهلوعفم روجأ عمجلا ةمالع ميملاو لوألا

 هعبت:هبارعإ يف هيلع فوطعملا عب عبتي فوطعملاو مكتؤي ىلع فوطعم لأسي ةيفان ال فطع فرح واولاو

 بصنت لأس نم فرصتم لأسيو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو همزج يف

 اهلوعفم لاومأ عمجلا ةمالع ميملاو لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض فاكلاو نيلوعفم

 0 نإو ةيآلا ىنعمو . عمجلا ةمالع ميملاو ةفاضإلاب رج لحم يف فاكلاو يناثلا

 أ : مكروجأ هللا مكطعي يأ : مكتؤي هنع متيهن امع اوهتنتو هئادأب مترمأ ام اوّدؤتف اوقتتو ىلاعت هللا

 TT مكلاومأ مكلأسي الو تيش كلذ نم مكتلي الو اهءازج

 ال ليقو « هلاومأ مكلأسي امنإو مكلاومأ مكلأسي ال ليقو « ضعبلا جارخإب مكرمأ امثإ لب . ةاكزلا

 مث « ىبرقلا يف يف ةئرملا الإ آرجأ هيلع مكلأسأ ال لق» ةلاسرلا غيل ىلع ارجأ مكلاومأ دمحم مكلأس

 ةدافإ يف تعمتجا نإو اهنأ ىلإ | ةراشإ قبس ام دعب هركذو فطعلا فورح يناعم نايب يالا جرش

 [عمجلا قلطمل] ةفطاعلا يأ [واولاو] لاقف هصخي ىنعم كلذ دعب اهنم دحاو لكل نأ الإ عمجلا ىنعم

 الو ميدقتب ضرعت اهيف سيل هنأ ىنعمب هيلع فوطعملل يذلا مكحلا يف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب

 ريعملا ناك نإو كلذ نع ةيبنجأ يه لب كارتشالا ليبس ىلع الو روهظلا ليبس ىلع ال ةيعم الو ريحأت

 نمو هانيجنأف» : وحن هبحاصم ىلع ء ءيشلل اهفطع حجرألا رثكألاو كلذ نع كفني ال جراخلا يف هنع

 : ىلاعت هلوقو «هدعب نم نييبنلاو حون ىلإ انيحوأ امك : قس قياس ىلع هل اهفطع ركوب 4 هعب

 ىلإو كيلإ يحوي كلذك» : هلوق وحن هقحال ىلع هل اهفطع لقيو «ميهاربإو ًاحون انلسرأ دقلو»
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 ةلهمب ورمعل ديز قبسو اعم امهئيجم لمتحيف ورمعو ديز ءاج : تلق نإف هللا كلبق نم نيذلا
 اذهلو عمجلا قلطمل يهف [هعم وأ هلبق ورمعو ديز ءاج : وحن] زاج مث نمو سكعلاو اهنودبو
 فطصاو ورمعو ديز نيب لاملا : وحن نينثاب الإ موقي الام لك وهو بيترتلا هيف لاحتسا اميف تلمعتسا

 يعيبرلاو برطق لاقو « طقف ةيعملل يه : ةيفنحلا ضعب لاقو . هيوبيس بهذم وه اذهو ينباو اذه

 ىلإ يزعو « ًاقلطم بيترتلل يه ءارفلاو يئاسكلا نع لقنو دهازلا ورمع وبأ ةمالعلاو بلعثو ءارفلاو
 ءوضولا يف بيترتلا بجوا امنإو هتاجاجتحا رئاس هل لدي امك كلذ ىري ال هنأ قحلاو « يعفاشلا مامإلا

 باكترا نم ٠'هرمع ةدم هيلع بظاو لي يبنلا نأب ةحرصم ثيداحألا نال عابتإلا وهو يجراح ليلدل

 . وا نم نسحا هيف يهو فرحو لعفو مسا ةملكلا : وحن ميسقتلل درت دقو ناكرألاو ناسللاب هيفاني ام

 ركذنسو نيرخأتملا ضعب اهافوتسا امكح نيعبرأو فينب اهتاوخأ نود واولا صتخمت : [هيبنت]
 : وحن امإب اهنارتقا يناثلا . قبس امك ةثالثلا يناعملل اهفوطعم لامتحا لؤألا . هنارود ةرثكل اهنم ًاضعب

 يفنب قبست نأ طرشب نيفطاعتملا نع لعفلا يفن ةديفملا الب اهنارتقا ثلاثلا «آروفك امإو آركاش امإ»

 بوضفملا ريغ : وحن يفنب لوؤمب وأ « هوبأ الو ديز ماق ام 4لادج الو قوسف الو ثفر الفإ» : وحن
 الو ديز ماق زوجي الف «مارحلا رهشلا الو هللا رئاعش اولحت ال : وحن يهنب وأ «نيلاضلا الو مهيلع
 هوحخاو ديز ءاج ام ليق ول ذإ « ةدئاز ةتبلا تسيلو ةدئاز هذه ال نومسي ةاحللاو : ماشه نبا لاق . ركب

 مالكلا ريصي ال عمو طقف امهعامتجا لاح يف امهئيجم ىفنو لاح لك يف اةلطم امهئيجم يفن لمتحا
 فطاعلا نيب اهضارتعال ةدئاز اهوبقل مهنأكو قحلا وهو : ءاقنع نبا لاق ها لوألا ىنعملا يف اصن

 : ىلاعت هلوقك نكلب اهنارتقا عبارلا . سنجلل ةيفانلا ال ثحبم يف اذه ضعب رم دقو « فوطعملاو
 لومعم اهدعب درفملاو حصألا ىلع كاردتساو ءادتبا فرح ذئنيح نكلف هللا لوسر نكلو»
 ديز مصتخا : وحن هنع ىنغتسي ال ام فطع سماخلا . هللا لوسر ناك نكلو يا : فوذحمل

 يل رفغا برإ : وحن لوالاف « هسكعو صاخلا ىلع ماعلا فطع عباسلاو سداسلاو . ورمعو

 نمو كنمو مهقاثيم نييبنلا نم انذخأ اذإوط : وحن يناثلاو . ةيألا «انمؤم يتيب لخد نملو يدلاولو
 نإ ءاقنع نبا لاق لب « ءايبنألا ىتح سانلا تام : وحن ىتح ريخألا مكحلا اذه يف اهكراشيو «حون

 امأو « ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح# : وحن ازاوج واولاب نوكي ماعلا ىلع صاخلا فلعع
 هيلع فطع ام ضعب اهفوطعم نوك اهطرش نم نأل ماعلا ىلع صاخلا فطعل ةمزالم اهنإف ةفطاعلا ىتح

 ةعرشإ : وحن هفدارم ىلع ءيشلا فطع نماثلا . لكلا نم صخأ ءزجلا نأ كش الو امكح وأ ةقبفح
 وأ نأ بلعتك كلام نبا معزو (اتمأ الو اجوع» « هللا ىلإ ينزحو يشب وكشأ امنإط . (اجاهنمو

 )١ (| هح أ خلا نم هبوچ و ياع لدن امي لالخإ نودي ه مدمن ًاهدع اه .
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 كه ه6 م ماو راف رام ويارا عمة رافع ف اق امم نهي اماما ث واق فاو هع هين معا مو معاماعاو هيو اه و ومما مياعي هن وع دعقفق و ةاقأاو

 عساتلا «آرذن وأ آرذع» « (امثإ وأ ةئيطخخ بسكي نمو» : ىلاعت هلوق هنم نأو كلذ يف اهكراشت

 قّدصت » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك حصألا ىلع ةعسلا يفولو سبللا نمأ اذإ اهدحو اهفذح زاوج

 ىنعمب صاخ قّدصتو . ملسم هاور « هرمت عاص نم هرب عاص نم هبوث نم همهرد نم هرائيد نم لجر
 يأ لاق «آمامإ سانلل كلعاج ينإ : ىلاعت هلوقك ينيقلتلا فطعلا رشاعلا . قّدصتيل يأ : بلطلا

Eد ا و هج  

 أ : هلبق ام هيلع لد فوذحمل ًالومعم واولا دعب ام نوكي نأ زوجيو كمركأس : لاق نمل آديزو لوقت

 : قدزرفلا لوقك عمجلاو ةينثتلا هقح ام فطع رشع يداحلا . آديز مركأو يتيرذ نم لعجاو

 دمحمو دمحم لثمنادقف اهلشم ةيزر ال ةيزرلا نإ

 دمحمودمحم لثمنادنقف اهلشم ةيزر ال ةيزرلا نإ 4

 عماوللا رردلا يف امك هدعبو . قدزرفلا هلئاق

 دصرملاب امهيلع مامحلا ذحأ امهنمربانملا تلخ دق ناكم

 . توملا انه هيف دوصقملاو مدعلا لصألا يف وه [نادقفلا]ع ةميظعلا ةبيصملا [ةيزرلا] : ةغللا

 . دحاو موي يف دمحمو دمحم كاله يه اهلثم ةبيصم ال يتلا ةميظعلا ةبيصملا نإ : لوقي : ىنعملا

 ةحتفلاب بوصنم اهمسا [ةيزرلا] « ربخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح [نإ] : بارعإلا

 اهعم ينبم اهمسا [ةيزر] « ربخلا عفرتو مسالا بصنت نإ لمع لمعت سنجلل ةيفان [ال] [ةيزر ال] « ةرهاظلا

 لثم [نادقف] « هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم لثمو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم اهربخ [لثم] [اهلثم] « حتفلا ىلع
 فاضم [دمحم] و فاضم لثمو هيلإ فاضم [لثم] و فاضم نادقفو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم [نإ] ربخ نادجو

 . ملعأ هّللاو . لوألا دمحم ىلع فوطعم [دمحم] ةفطاع واولا [دمحمو] هيلإ

 لاق . ةينثتلا هقح ام فطعب اهتاوخأ نود [واولا] تصقخا ثيح [دمحمو دمحم لثم] : هلوق هيف دهاشلا

 حرش يف ينيمامدلا هب دهشتساو . ةينثتلا هقح ام فطعب تصخأ ثيح [واولا] ىلع هب دهشتسا رردلا يف

 وأ ريثكتلا دصق عمال ًارارطضاو ذوذش نود ةينثتلا نع فطعلا ينغي الو : هلوق دنع ليهستلا
 وأ ءرهاظ لصف

 ردقملا لصفللو فيصلا يف سفنو ءاتشلا يف سفن نيسفنب اهل نذأف [55] : هلوقب رهاظلا لصفلل لثمف ردقم

 يج دمحيمو ينبا دحاو موي يف دمحمو دمحم هللا ناحبس هوخأو هئبا نادمحملا هل يعن دقو جاجحلا لوقب

 :هلوقب قدزرفلا ىنع امهايإو
 دمحمو دمحم لثم نادقف اهلثم ةيزر ال ةيزرلا نإ

 اذه ريغ مالك يقبو 0ھا ةرواجملا عم راركتلاب لصاحلا لقثلا ليزي لصفلا نإ كلذ هجوو : لاق

 . تاطوسبملا يف روكذم

 )١( ص / ۲ ج عماوللا رردلا يطيقنشلا نيمألا نب دمحأ 1717
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 )10778 (هرقأف هتامأ» :وحن بيقعتلاو بيترتلل ءافلاو

 : واولا فيفختو نونلا مضب ساون يبأ لوقو
 سماخ لحرتلا موي هل امويو ًافلاثو امويو ًاموي اهب انمقأ

 يف الإ مهرعشب جتحي ال نيدلوملا نال داهشتسا ال ليثمت ساون يبأ تيب داريإو ةينامث مايالاف

 يف e نبال اعبت يهكافلا هلاقامك مكحلا يف ف نيفطاعتملا نيب عمجلل [ءافلاو] عيدبلا : وحن

 نوكي نأب [بيقعتلاو] هيلع فوطعملا نع آرخأتم اهب توطعملا نوكي نأب [بيئرتلل] و « روذشلا

 هبارعإو [«هربقأف هتامأ» : وحن] امهنيب ةلهمالو خارتالب هب للصتم هيلع فوطعملا بقع آعقاو فوطعملا

 ءافلا هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو وه ريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو صام لعف تامأ
 ًازاوج هيف رتتسم هلعافو هب لوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ضام لعف ربقأ فطع فرح
 ةلمجلا يف ةلصو اهنأل معنلا نم ةتامإلا دعو « هربقأف ناسنإلا هللا تامأ يأ هللا ىلع دئاع وه هريدقت

 سماح لصحرتلا موي هل اآمويو 2 آفلاثو ًامويو اموي اهب انمقأ 4

لا وه بيبللا ينم ىلع ريمألا (١١ةيشاحم يف لاق واولا فيفختو نونلا مضب ساون يبال تيبلا
 نب نسح

 تا اذهو 57١بيبللا ينغم يف لاق . كلذب بقلف ناكرحتت يأ هقتاع ىلع ناسونت ناباوذ هل ناك م ىناه

 لحرتلا موي نأب فصو دقو عبار ريخألا اموي نأل « ةينامث باوجلاو اوماقأ مك نولوقيف بدألا لهأ هنع لءاست

 . موي لوأ ىلإ ةبسنلاب نماثلا وه لحرتلا موي نوكيف لثئيحو هل سماخ

 بوصنم نامز فرظ [اموي] . [مايأ] ب قلعتم رورجمو راج [اهب] « هلعافو ضام لعف [انمقأ] : بارعإلا
 يأ هلبق ام ىلع فوطعم فوذحم فوصومل ةفص [اثلاثو] هيلع فوطعم يناثلا [اموي] ٠ ةيئامزلا ةيفرظلا ىلع

 [ موي يتألا لحرتلا موي هلوقب قلعتم رورجمو راج [هل] هلبق ام ىلع ًاضيأ فوطعم عبارلا [ًامويو] ٠ اثلاث امويو

 ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو أدتبملا ريخ [سماخ] هيلإ فاضم [لحرتلا] و فاضم مويو ةمضلاب عوفرم أدتبم

 0 هللاو . 5

 . ها ميدبلا

 نأب فصو دقو مايأ ةينامث لوقي نأ هقح ناكف عمجلا هقح ام ىلع هب دهشتسا عماوللا رردلا يف لاقو

 , راصتحخناب ها هل سماح لحرتلا

 ٣٣۲ ص / ۲ج ىلا

 TY | نىك كل

 ۱۹۸ ص / 7 (۳)



 ريطلل هتثج ءاقلإ مدعو تيملا رتس نم هيف امل معنلا نم رابقإلا دعو « ميقملا ميعنلاو ةيدبألا ةايحلا ىلإ

 ربق : لاقي . ىلاعت هّللا وه ربقملاو « هديب نفادلا وه رباقلا نأل « هربق لقي ملو هربقأ لاقو . عابسلاو
 : لاقي هبسحب ءيش لك يف بيقعتلا مث . هربق يف هلعجي نأ هريغ رمأ اذإ هربقأو « هديب هنفد اذإ تيملا
 هتّدم تناك نإو ءطولا ةظحل عم لمحلا ةّدم الإ ةدالولاو جّوزتلا نيب نكي مل اذإ هل دلوف نالف جوزت

 بيترتلا ىلع ضرتعي الو « نيدلبلا نيب الو ةكمب مقت مل اذإ ةنيدملاف ةكم تلحد لوقتو « ةلواطتم
 ةدارإ نع رخأتم سأبلا ءيجمف اهكالهإ اندرأ ىنعملا نآل «انسأب اهءاجف اهانكلهأ» : ىلاعت هلوقب
 نإف «ىوحأ ءاثغ هلعجف ىعرملا جرخأ يذلا : ىلاعت هلوقب بيقعتلا ىلع ضرتعي الو , كالهإلا

 نأ امهدحأ : نيهجو نم هنع باوجلاو . ىعرملا جارخإ بقعي ال دوسأ ًاسباي يأ ىوحأ ءاثغ لعجلا
 يناثلا . ىوحأ ءاثغ هلعجف ةّدم تضمف ريدقتلاو ةفوذحم ةلمج ىلع ةفوطعم ىوحأ ءاثغ هلعج ةلمج
 ءافلا يتات ءاقنع نبا لاقو . حيضوتلا يف ماشه نبا هلاق هسكع ءاج امك مث نع ةباين كلذ يف ءافلا نا

 لمجلل ةفطاعلا يف بلاغ كلذو « ةيببسلل يتأتو مهضعب دنع ىلإ ىنعمبو نيريثك دنع مث ىنعمب
 اهنم نوئلامف موقز نم رجش نم نولكآلا : وحن تافصللو هيلع ىضقف ىسوم هزكوفإ» : وحن
 « ةفطاعلا اهنإ ينج نبا لاقو . ةفطاع اهيف لاقي الف ءازجلا ءافك ببسلل ضحمتت دقو « خلا (نوطبلا
 كبرل لصف رثوكلا كانيطعأ انإط : وحن ربخلا ىلع ءاشنإلا فطعت يتلا يهو . ةحيصفلا ءافلا اهلثمو
 يتأت دقو « هسكعو ربخلا ىلع ءاشنإلا فطع كلذ يف فالخلا ىلع نسحي الوأ زوجي ال هنأل رحناو

 دازت دقو (مهيلإ هبرقف نيمس لجعب ءاجف هلهأ ىلإ غارفإ» : ىلاعت هلوق وحن ةيببسلا ريغل لمجلا يف
 يتات دقو ١ يسرافلاو ينزاملا دنع ةمزال ةدئاز دسألا اذإف تجرخ : وحن يف يهو حصألا ىلع

 الو نوكي وهف يأ عفرلاب 4نوكيف نك هل لوقي امنإفط : وحن أدتبم ريمض اهدعب رّدقيف فانئتسالل
 لاقو . ةيطيرمعلا حرش يف ءاقنع نبا هلاق (ءاشي نمل رفغيفإط : ىلاعت هلوق يف عوفرملا ةءارقك فطعت

 امنإو « ةلمجلا وه فطعلاب دمتعملا نأو « ةفطاع اهنأ قيقحتلا ينغملا نع القن ةجهبلا ةيشاح يف

 يناعم مهضعب مظن دقو « ةلمجلا لب لعفلا وه سيل فطعلاب دمتعملا نأ اونيبيل وه اهدعب نورّدقي
 : لاقف ةفطاعلا ءافلا

 قحالل ةلع هومّدق ام نكي نإ تءاج عيرفتلل ءافلاو

 قباس طرش باوجل تتأ امهم ت يو لااا نكعلاو
 قئار مظنب هظفحاف ليصف تللف لامجإ دعب نم تتا اذإو

 لوألا عوقو نمز دعب يناثلا عوقو نوكي نأ وهو يونعملا بيترتلل اهنأ ءافلا يف لصألا : [هيبنت]

 طقف ركذلاو ظفللا بسحب هيلع فوطعملا دعب فوطعملا عوقو نوكي نأب يركذلا بيترتلل نوكت دقو

 وه لمجم ىلع لصفم فطع يف اذه نوكي ام رثكأو « لّوألا لوصح نامز دعب عقو يناثلا لوصح نال
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 IEE ,«هرشن“ .اش اذإ مثو» :وحن يخارتلاو بيترتلل مثو | ۴

 لمجملا ىلع لصفملا فطعو هيلجرو هسأر حسمو هيديو ههجو لسغف ًاضوت : وحن ىنعملا يف وه

 ةنكاس ءاتب تمث لاقيف « ءاتلا اهقحلتو ءاف اهؤاث لدبت دقو [مثو] هب اوحرص امك ءافلاب صتخي

 يهو مكحلا يف نيفطاعتملا نيب عمجلل يهو لمجلا فطعب تصتخا ءاتلا اهتقحل اذإف « ةحوتفمو

 يق نمز نع هعوقو نمز ًايخارتم اهب فوطعملا نوكي نأب ةلمهملا يأ [يخارتلاو] امهنيب [بيترتلل]

 نم لبقتسا امل فرظ اذإ فطع فرح مث هبارعإو «هرشنأ ءاش اذإ مثإط هربقأف [وحن] هيلع فوطعملا

 هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف رشنأوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف ءاش نامزلا

 ًاراعشإ ءاش اذإب ربعو هثعب يأ هرشنأ هراشنإ ءاش اذإ يأ فوذحم ةئيشملا لوعفمو هب لوعفم ءاهلاو وه

 1 ةروكذملا لاوحألا رئاس امأو < مولعم ريغ ةئيشملا تقو نأب

 مث مکانروص مث مكانقلخ دقلو» : ىلاعت هلوق بيترتلا ىلع دري الو ىلاعت هتتیشم ىلإ ضفت
 فذحف ةكئالملل انلق مث ڈ هانروص مث مدآ مكابأ انقلخ دقلو ريدقتلا نأل #« مدآل اودجسا ةكئالملل

 دقو <« « عرفلل ةلصاح لصألل ةلصاحلا ةمعنلاو « هعرف مهنأل مهيلإ ريوصتلاو قلخلا بسنو فاضملا

 بيترتل كلذ يف اهنأل بجعأ سمأ تعنص ام مث < ع مويلا تعنص ام : لوقت يخارتلا نع فلختت

 0 نم متضفأ اذإف# : ىلاعت هلوقك ركذلا يف بيترتلل يتأتو نيرابخإلا نيب ب يخارت الو رابخإلا

 نم اوضيفأ مث نيلاضلا نمل هلبق نم معك نإو مكاده امك هوركذاو مارحلا رعشملا دنع هلا اوركذاف

 نم ةضافإلا نا ىلع ءانب اذهو « هرذعتل نامزلا يف ال ركذلا يف بيترتلل انه مثف سانلا ضافأ تخ

 ىلإ عمج نم ةضافإلا يه انه اهب رومأملا ةضافإلاو ينامزلا بيترتلا نم اهباب ىلع يه ليقو . تافرع

 يرشخمزلا ركذو « نآرقلا رهاظ هيضتقي يذلا هنإ : مهضعب لاقو يربطلا هحجر لوقلا اذهو « ىنم

 ىرخألاو تافرع نم يتلا يهو باوص امهادحإ نأو « نيتضافإلا نيب ام توافتل انه اهب راشأ 8 ڈ نأ

 لوق نامزلا يف ال ركذلا يف بيترتلل اهئيجم نمو « عمج نم نوكرشملا اهضيفي ناك يتلا يهو ًأطخ

 : رعاشلا

 هذج كلذ لبق اس دق مث  هوبأ داس مل داس نم نإ

 هدج كلذ لبق داس دق مث هوبأ داس مث داس نم نإ

 نب سابعلا اهب حدمي ساون يبأل ةعبس تايبأ لوأ وهو هب رهتشا ريغم هلوأو . فيفخلا نم تيبلا

 . اذكه هريغو هناويد يف امك تيبلا ةياورو . رفعج يبأ نب هللا دبع

 هدج كلذ لبق مث هليق  هويأ داس مئداس نمل لق

 = يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا [نم] ربخلا عفريو مسالا بصني لعفلاب هبشم فرح[ نإ] : بارعإلا

 2ع



 لاق امك نبالا لبق نم هاتأ بألاو بألا لبق نم ددؤسلا هاتأ ّدجلا نأ دارملا نإ روغصع نبا لاقو
 : يمورلا نبا

 نابيش هنم نكلو يرمعل الك مهل تلق نابيش نم رقصلا وبأ اولاق
 ناندع هللا لوسري تلعامك بسح ىرذ نباب الع دق بأ مكو

 لحم ال لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [داس] [نإ] مسإ بصن لحم

 فطع فرح [مث] تيبلا اذه دعب تايبألا يف نإ ربخو « [داس] يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص اهل

 قيقحت فرح [دق] فطع فرح [مث] بارعإلا نم اهل لحم ال ةلصلا ةلمج ىلع ةفوطعم [هوبأ داس] ةلمجو

 فرح [فاكلا] و دعبلل [ماللا] و هيلإ فاضم ةراشإ مسا [اذ] و لعفلاب قلعتم فرظ [لبق] ضام لعف [داس]

 ةلمج ىلع ةفوطعم [خلا داس] ةلمجو « ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض [ءاهلا]و يلا [دج] باطخ

 . ًاضيأ ةلصلا

 يرابخإلا بيترتلا هل لاقيو نامزلا ال يركذلا بيترتلل تيبلا يف [مث] نأب ليثمتلا تيبلا نم ضرغلاو
 نباو ليهستلا يف كلام نبا بهذ هيلإو بجعأ سمأ تعنص ام ينغلب دنمو : ءارفلا لاق ًاضيا ظفللا بيترتو

 يف امك كلذك [هدج داس مث] هتدايسب ةا داس [مث] اوا داس حودمملا نأ ريدقتب اهباب ىلع انه [ مث] نأب روفصع

 . ها . نييتآلا نيتيبلا

 نابسيش هلم نكلو يرمعل الك مهل تلق نابيش نم رقصلا وبأ اولاق-
 ناندع هللا لوسرب تلعامك بسح ىرذ نباب الع ذق بأ مكو

 [نابيش] جودمملا وه [رقصلا وبأ] : تادرفملا دلوم وهو يمورلا نبا : امهلئاقو طيسبلا نم : ناتيبلا

 ابأ نأ اولاق سانلا نأ [ىنعملا] رخاقملا نم دعي ام [بسحلا] ىلعأ [ىرذ] نابيش همسا لجرل بسنت ةليبق

 ا يم اريك نإ ی نايك یاو ی ىلإ لا

 هللا لوسرب اهردق عفتراو تفرش دق ناندع ينب ةليبق نأ امك مهدالوأب رخافملاو مراكملا ىلعأ ىلإ اوعفترا

 3 هللا دبع نب دمحم

 و أدتبم [وبأ] بارعإلا نم اهل لحم ال ةيئادتبا ةلمجلاو لعاف ريمض واولاو ضام لعف [اولاق] : بارعإلا
 نم عونمم هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو نمب رورجم [نايبش] رج فرح [نم] هيلإ فاضم [رقصلا]

 ةلمجلاو ًادتبملا ربخ عفر لحم يف فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو « نونلاو فلألا ةدايزو ةيملعلل فرصلا
 = [مهل]و بارعإلا نم اهل لحم ال ةفنأتسم وأ ةيئادتبا ةلمجلاو « لعافو لعف [تلق] لوقلا لوقم بصن لحم يف

 )١( ج بيبللا ينغم دهاوش بارعإ بيجملا بيرقلا حتف : ةردلا هط يلع دمحم ١ / ص ۸٤ .
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 17000 ًارهاظ أمسا اهب فوطعملا نوكي نأ هيف طرتشيو ليلق ىتحب فطعلاو

 كوبأ ىتح موقلا ءاج : وحن اولمحو ةيلكلاب نويفوكلا هركنأو مهمالك يف [ليلق ىتحب فطعلاو] ٠
 رامضإ ىلع اهدعب ام ناو ةيثادتبا هيف ىتح نا ىلع كيبا ىتسح موقلاب تررمو كابا ىتح موقلا تيارو
 غلبي نأ ىلإ آثيشف آئيش يضقني اهلبق ام نأ يأ جيردتلاو ةياغلاو نيفطاعتملا نيب عمجلل يهو لماع
 . هيلع فوطعملا نم آءزج اهب فوطعملا نوكي نأ بجو كلذلو . اهب فوطعملا مسالا وهو ةياغلا

 ماشه نبا رصتقا هيلعو « بيترتلا ديفت ال اهنإ كلام نبا لاق امك حصألاو بيترتلل اهتدافإ يف فلتخاو
 يأ سكعلا وأ ىوقألا ىلإ فعضألا نم نهذلا يف بيترتلل اهنأ قيقحتلا ءاقنع نبا لاقو . ينغملا يف
 [و] بيترتلا ديفت ال اهنأ لاق نمو بيترتلا ديفت اهنأ لاق نم لوق نيب عمجي اذهبو جراخلا يف بيترتلل ال
 لعفلا اهب فطعي الف [امسا اهب فوطعملا توكي نأ] لوألا : رومأ ةعبرأ [هيف طرتشي] اهب فطعلا

 يناثلاو . هل امداخ يسفن تمقأ ىتح هيلع ردقأ ام لكب ًاديز تمركأ : وحن : زاجأ هنإف ديسلا نبال فالح

 ًارهاظ هنوكو يهكافلا لاق انأ ىتح سانلا ماق لاقي الف ريمضلا اهب فطعي الف [آرهاظ] مسالا نوكي نأ
 ىلع سايقلا نكل . ها هريغل هيلع فقأ ملو ينغملا يف لاق يوارضخلا ماشه نبا الإ هطرتشي مل

 لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم [يرمع] ءادتبالا مال ماللا [يرمعل] رجزو عدر فرح [الك] تلقب قلعتم
 ادئبملاو ربخ [يرمع] نوكي نأ زوجيو ىمست هريدقت فوذحم ربخملاو هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و ملكتملا ءاي
 كاردتسا فرح [نكل] فطع بفرح واولا [نكلو] لوقلا لوقم بصن يف ةلمجلاف « لاح لك ىلعو فولحم

 ةفوطعم ةيمسإلا ةلمجلاو ريخؤم ًادتيم [تابيش ] مدقم ربخ عفر لحم يف فوذحمب قلعتم رورجمو راج [هنم]

 [بأ] أدتبم ريثك ىنعمب ةيربحخ [مك | ةيفانثتسا واولا [مكو] لوقلا لوقم يف ةلحاد نوكتف ةقباسلا ةلمجلا ىلع
 قيقحت فرح [دق] بأ نم هريدقت فوذحم رج فرحب آرورجم نوكي نأ زوجیو هيلإ ةفاضإلاب رو رجيم مك زيمم

 وأ ًادتبملا ربت عقر لحم يف ةياعفلا ةلمجلاو بأ ىلع دوعي وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [الع]

 [بسح]و هب لوعفم [ىرذإ [الع] لعفلاب قلعتم [نباب | بارعإلا نم اهل لحم ال ةفنأتسم ةيمسإلا ةلمجلا
 العب قلعتم [لوسرب] ثينأثلل ءاتلاو ضام لعف [تلع | ةيردصم [ام] رجو هيبشت فرح فاكلا [امك] هيلإ فاضم
 رورجم ردصم ليوأت يف لعفلاو ةيردصملا [ام] ولعاف [ناندع] هيلإ فاضم [ ةلالجلا ظفلو] فاضم لوسرو

 بح ىرذ نباب الع دق بأ مكو ريداقتلا آذإ قلطم لوعفمل ةفص فوذحمب ناقلعتم رورجملاو راجلاو فاكلاب
 . خلا . . ولعل انئاك آولع

 . "فرصتي ها . ملعأ هّللاو ءانبالا نم فرشلا ءابالا باستكا ىلع ليثمتلا نيتيبلا نم ضرغلاو

 مع نم / ٣ ١ للا ينعم دهاوش تارعإ حملا بيرقلا ستقف هردلا هط يلع دمحم )١(
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 هل رجلا زوجيو «بصنلاب اهسأر ىتح ةكمسلا تلكأ :وحن هل ةياغو هيلع فوطعملا نم ًاضعبو
 اهسأرو ةيئادتبا ىتح نأ ىلع هل عفرلا زوجيو «تاضوفخم ا يف مدقت اك ةراج ىتح نأ ىلع

 ىلع ةلخاد ةزمه دعب تناك نإ نييعتلا بلطل مأو «لوكأم اهسأر ىتح يأ فوذحم ربخلاو أدتبم
 E ل ا ا ءنييوتسملا دحأ

 [هيلع فوطعملا نم ًاضعب] نوكي نا ثلاثلا [و] هريغو فنصملا هيلع ىرج مث نمو هديؤي اهرورجم
 هركذ يذلا لاثملاكو « ةاشملا ىتح جاجحلا ءاج : وحن ةقيقح ًاضعب ناك ءاوس « ًافعض وأ ةّوق ديفيل
 هسفنب هلالقتسا مدع يف مالكلا نأل اهمالك ىتح ةيراجلا ينتبجعأ : وحن آمكح وأ « فنصملا
 ىتح ةيراجلا ينتبجعأ : وحن عنتماو « يلامتشالا قلعتلا نم امهنيب امل اهنم ءزجلاك اهيلإ هجايتحاو

 حص ثيح هنأ طباضلاو . اهلبق امم امهيف ًاءزج سيل ىتح دعب ام نأل ءاسنلا ىتح لاجرلا ءاجو اهدلو
 فوطعملل يأ [هل ةياغ] فوطعملا نوكي نأ عبارلا [و] الف الإو ىتح لوخد حص لصتملاب ءانثتسالا
 دادعألا بهي نالفك نييسح صقن وأ ةدايز يف هل ةياغ ناك ءاوس ءيشلا رخآ ةياغلا ىنعمو « هيلع
 سانلا تام وحن نينونعف وأ « ةرذلا لاقثم ىتح تانسحلاب ىزجي نمؤملاو فولألا ىتح ةريثكلا

 تلكأ : وحن] لّوألا عونلا نمو . ءاسنلا ىتح سانلا كلهو « مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ىتح

 فطعو ةياغ فرح ذئنيح اهيف لاقيو « ةفطاع اهريدقتب ىتح دعب امل [بصتنلاب اهسار ىتح ةكمسلا

 ذئنيح فالح الو « ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هلبق ام ىلع فوطعم سأرو

 لاثملا يف [ىتح نأ ىلع] اهدعب امل يأ [هل رجلا زوجيو] اهلبق اميف اهدعب ام لوخد بوجو يف
 يف ءاهلاو هرخآ رسك هرج ةمالعو ىتحب رورجم سأرو رجو ةياغ فرح ىتح ذئنيح اهيف لاقيو [ةراج]
 ملعب امك نالامتحا اهلبق اميف ذئنيح ةياغلا لوخد يفو [تاضوفخملا يف مّدقت امك] ةفاضإلاب رج لحم

 اهدعب امو [ةيئادتبا] هيف [ىتح نا ىلع] اتعب امل يا [هل عفرلا زوجيو] تاضوفخملا را

 اهسار ىتح يا : فوذحم ربخلاو ادتبم اهسارو] بارعإلا ثيح نم هلبق امب هل قلعت ال فناتسم

 ىتح تفطع اذإو , هلبق اميف هلوخد رذعتي ملو اهلبق ام ءزج اهدعب ام نآل كلذ اهبف زاج امنإو [لوكأم
 هديقو « كلام نبا هعبتو زاّبخلا نبا كلذ بجوأو « روفصع نبا لاق امك راجلا ةداعإ نسح رورجم ىلع

 ديزب ىتح موقلاب تررم : لوقت « ةراجلا نيبو اهنيب قرفلا نم كلذ يف امل فطعلا نيعتي مل اذإ امب

 . مهينب ىتح موقلا نم تبجع : وحن « هيضتقم ءافتنال راجلا ةداعإ بجت مل فطعلا نيعت اذإف « ءابلاب
 لحم ىلإ هيف لحت نأ حصي يذلا عضوملا نأ كلام نبا هظحل يذلا نأ يل رهظي : ماشه نبا لاقو
 يف تفكتعا : وحن فطعلا دصق دنع راجلا ةداعإ ىلإ ذئنيح جاتحتف ةراجلل ةلمتحم يهف ةفطاعلا ىتح
 موقلا نم تبجع لاقي ال ذإ « ىتح لحم هيف ىلإ لحت ال هنإف يأ : لاثملا فالخب هرحخآ يف ىتح رهشلا

 نوكي امنإو « نيثيشلا دحأل بطاخملا نم [نييعتلا بلطل] عوضوم فطع فرح [مأو] مهينب ىلإ
 توبث دعب ملكتملا نظ يف مكحلا يف [نييوتسملا دحأ ىلع ةلخاد ةزمه دعب] ةعقاو [تناك نإ] كلذك

 ناو



 مقام عت عاق هافار ا. يرام افاق هاف م اه ريدو هقاف واهتم ةفاق وه دقق م راو قو وو را واو و .اواو د ءافق عاف اعف عراق و ةءاددفق ع اماعاو

 مأ كدنع ديزأ : ليق اذإف , امهنم هيلع موكحملا نيبعت مأبو اهب بلطيف « نيعم ريغ هدنع امهدحأ
 باوجلا يف لاقيف « هنييعت نع ةزمهلاو مأب هلاؤسو هنيعب لهاج هنكل كدنع امهدحأ نأب ملاع وهف ورمع
 معن الو ال لاقي الو « ورمع لاقيوأ « ديز روكذملا لاؤسلا نع باوجلا يف لاقيف « نييعتلاب كلذ نع
 ةفطاع نوكت اهنأ ريغ نييعتلا بلطل نكت مل ةروكذملا ةزمهلا دعب مأ عقت مل نإف 3 يدنع امهدحأ الو

 مهوتي دق امك اهصوصخب ءاوس ةملك دعب ةعقاولا دارملا سيلو « ةيوستلا ةزمه دعب تعقو نإ نكل ضي

 نيتلمج نيب مأ عوقو عم اهوحنو يرعش تيلو يردأ الو يلابأ امو ءاوس ةملك دعب ةعقاولا اهب دارملا لب

 ءاوسإ» : وحن اهلحم ردصملا لولح حصي يأ : درفملا ليوأت يف نيتفلتخم وأ نيتيلعف وأ نيتيمسا
 : رعاشلا لاقو . E كرانخجما يأ «مهل رفغتست مل مأ مهل ترفغتسأ مهيلع

 عقاو نآلا وه مأ ءان يتوسمأ ًاكلام يدقف دعب يلابأ تسلو

 يتلا مأ نيبو ةيوستلا ةزمه دعب ةعقاولا مأ نيب قرفلاو . نآلا هعوقوو يتوم دعبب يلابأ ال يأ

 نيدرفم نيب الإ عقت ال نييعتلا ةزمهب ةقوبسملا نأ مهمالك هديفي امك نييعتلا اهب بلطي يتلا ةزمهلا دعب

 عمقاو نآلا وسه مأ ءا يستوسمأ ًاكلام يدقف دعب يلابأ ثسلو الا

 . هلئاق مسي مل ثيبلا

 اذإ حتفي حتف باب نم ىأني ىأن هلعف لعاف مسا [ءان] ثرتكي الو أبعي ال هنأ ديري [يلابأ تسل] : ةغللا

 . ترصق مأ تلاطأ يتايحب ثرتكأ الو أبعأ ال كلام توم دعب ينإ : ىنعملا
 ريمض هلعافو عراضم لعف [يلابأ] همسأ ملكتملا [ءات] و صقان ضام لعف سبيل [تسل] : بارعإلا

 و فاضم وهو يلابأب قلعتم نامز فرظ [دعب] سيل ربخ بصن لحم يف ةلمجلاو , انأ هريدقت ابوجو هيف رثتسم
 [ًاكلام] هلعاف ىلإ ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و فاضم وهو هيلإ فاضم يدقف نم [دقف]
 فاضم ملكتملا [ءايز و أدتبم [توم] ماهفتسإلل ةزمهلا [ينومأ] ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ردصملل هب لوعفم
 يف لمعلا نع لعفلا اذه قلع دقو يلابأ : هلوقب بصن لحمم يف هربخو أدتبملا ةلمجو أدتبملا ربح [ءان] هيلإ
 عفاو هلوقب بوصنم نامز فرظ [نآلا] أدتبم لصفنم ريمض [وه] فطع فرح [مأ] ماهفتسالا فرحب ظفللا
 . ةقباسلا ربخيلاو أدتبملا ةلمج ىلع ةفوطعم بصن لحم يف هربخو أدتبملا ةلمجو ًادتبملا ربخ [عقاو] يتألا

 نيتاه ىدحإ تفطع دقو نيتلمج نيب تعقو 13 نإف [عقاو] وه مأ ءان يتومأ : هلوق هيف دهاشلا
 . ('0فرصتب ها ناتيمسإ امهو « ىرخألا ىلع نيتلمجلا
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 فد هل اج داب ود a دو دعا هي اعده و قلما رق" ع 1ع هاو A أ كي هوب وكول EEO EE E LE و116 دابا دو قيم دم لعب E دا كسي رو عدو ب و فيلو ها ول

 «نودعوت ام ديعب مأ بيرقأ يردأ نإو# دشا امكيأ يأ «ءامسلا مأ ًاقلخ دشا متال : وحن « ابلاغ

 نإ# : وحن « درفملا ليوأت يف اتسيل نيتلمج نيب وأ  نئاك دعبلاو برقلا ن نيرمألا يأ يردأ امو يأ

 اهعم مالكلاو ءلصاح ع نيرمألا يأ يردأ ام يأ «آدمأ يبر هل لعجي مأ» « «(نودعوت ام بيرقأ يردأ

 : ةزمهلا نعو اهنع ينغت نأ اهتامالع نمو . نييعتلا وهو « ًاباوج قحتستف ةقيقح ماهفتسا هنأل ءاشنإ
 اهعم مالكلاو « ردصملا ليوأت يف نيتلمج نيب الإ عقت ال ةيوستلا ةزمهب ةقوبسملا نأو ةيماهفتسالا يأ
 امو اهلبق ام نأل ةلصتم امهيف مأ ىمستو « ًاباوج قحتست الف « ماهفتسالا ىلع سيل ىنعملا نأل ربخ

 ةدافإو يناثلا يف ةيوستلا ةدافإ يف ةزمهلا اهتلداعمل ةلداعمو رخآلا نع امهدحا ينغتسي ال اهدعب

 اهانعمو « هلك كلذ نع ةيلاخلا يهف ةعطقنملا مأ امأو « امهيف ةفطاع يهو لوألا يف ماهفتسالا

 ىلع ءادتبا فرح يهو « نيتلقتسم نيتلمج نيب اهعوقول ةعطقنم تيمسو « لبك : بارضإلا

 هل رّذق درفم اهدعب عقو اذإو < « اهب قطعي الو درفملا ىلع لحدت الف < لمجلا اهدعب أدتبت يأ : حصألا

 بارضإلل نوكت دق يه مث , ةاش عمج مسا ءاش يهأ لب يأ : ءاش مأ لبالاهنإ : وحن ةلمج هب متيام
 : رعاشلا لوقو « له لب يأ «رونلاو تاملظلا يوتست له مآ : وحن ضحملا

 منهج يف مأ ةنج يف وأ كئانه يتعيجض مانملا يف ىميلس تيلف

 منهج يف مأ ةنج يف وأ كلانه 2 يتعيجض مانملا يف ىميلس تيلف

 . يموزخملا ةعيبر يبأ نب رمع : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 : اهلوأو هل تايبأ نم ةثالث ثلاث تيبلاو

 مفلاو كينيع نيبام يذلا تمثل 0 يتينم يضقأ موي ينأ تيل الأ
 مدلاو كشاشم نم يطونح تيلو هلك كقير ناك يروسهم تیلو

 منهج يف ما ةنج يفوأ كلانه يتعيجض مانملا يف ىميلس تيلو
 . داقرلا ناكم وهو عجضملا يف يتكراشم [يتعيجض] مونلا [مانملا] ةأرما مسا [ىميلس] : ةغللا

 هنأل رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم تيل مسا [ىميلس] بصنو ينمت فرح [تيل] : بارعإلا
 ةردقم ةمضب عوفرم تيل ربخ [ةعيجض] يتآلا [يتعيجض] هلوقب قلعتم رورجمو راج [مائملا يف] روصقم مسا

 هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و فاضم وهو [تيل] ةبسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع
 [فاكلا] و دعبل [ماللا] و يتغيجتضي بصل لحم يف نوكبنلا ىلع ينبع موثلا ناكمل ةراشإ مسإ انه (كلاته
 فوذحمب قلعتم رورجمو راج [ةنج يف] ما وا لدب ىوريو لب ىنعمب بارضإلا ىلع لاد فرح وا باطخ فرح
 لاد فطع فرح [مأ] ةنج يف يتعيجض ىميلس تيل لب مالكلا ريدقتو اهمسإ عم ةفوذحم [تيلل] اربح عقي

 قياسلاك اهمسا عم ةفوذحملا [تيلل] آربخ عقي فوذحمب قلعتم رورجمو راج [منهج يف] بارضإلا ىلع
 = نأ نال د ملا EN اكرر يس م ا
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 ,داهزلا وأ ءاملعلا سلاجو اهتخأ وأ ًادنه جوزت :وحن بلطلا دعب ةحابإلا وأ ريبختلل وأو

 ك يأ : ءاش مأ لبإل اهنا : مهلوقك ًايقيقح آماهفتسا هعم يضتقت دقو منهج يف يتعيجض لب يأ

 بارضإلا ضحم رّدق ول ذإ تانبلا هلأ يأ «تانبلا هل مأ» : وحن ًايراكنإ آماهفتسا وأ . ءاش يهأ لب
 ًامهبم ءايشألا وأ نا دحأل ةعوضوم [وأو] كلذ نع هزنم هّللاو ىلاعتو هناحبس هل تانبلا تابثإ مزل

 فرعلا بسحب وأ لعفلا بسحب امهل [ةحابإلا وأ] نيفطاعتملا نيب [ريبختلل] يهف رومأل كلذ عم يتأتو

 ىلع هب اذار ينمشلا هلاق اذك كرتلاب اهيف جرح الو لعفلاب اهيف مازلإ ال يتلا يهو ةيعرشلا ةحابإلا ال

 هلاق ام ينمشلا للعو . ةسمخلا ماكحألا دحأ يه يتلا ةيعرشلا ةحابإلا دارملا نإ هلوق يف ينيمامدلا

 ينبني عرشلا نأل هيف دعب ال ينيمامدلا هلاق امو عرشلا روهظ لبق ةغللا بسحب وأ ىنعم يف مالكلا نأب

 [دعب] ةيعرشلا دصاقملا نم ةغللا ملعب لاغتشالا ناك امل كلذ الولو . ةغللا ىلع ماكحألا رثكأ هيف

 وأ ربيختلل يه مث . رييختلاو ةحابإلا يف بلط الذإ . ةقيقح بلط كانه نكي مل نإو [بلطلا] ةغيص

 مل وأ لاثملاك اهدعب امو اهلبق ام نيب عمجلا عنتما ءاوس يأ : حصألا ىلع اقلطم بلطلا دعب ةحابإلا

 هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب عمجلا عنتما نإ رييختلاب ةصتخم يه ليقو 5 و وا

 هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف جيوزت هبارعإو [اهتخأ وأ ًادنه جوزت : وحن]

 يف هيلع فوطعملا عبتي دي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ثتخأ فطع فرح وأ هب لوعفم آدنه تنأ

 ةرافكلا اتيآ رييختلا نمو . ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو هرخآ ج هيصن ةمالعو ةينضت يف ةع ةنارعإ

 مايصلاالوةرافك َنهنم لك يتاللا ريرحتلاو ةوسكلاو ماعطإلا هقلعتم سيلف نكمأ نإو عمجلا نأل ةيدفلاو

 ناكو ةيدف وأ ةرافك ّنهنم ةدحاو تعقو امهنيب عمجلا عقو نإ لب ةيدف نهنم لك يتاللا كسنلاو ةقدصلاو

 امنإو نكمم هنإف ةيثيحلا هذه نم عمجلا يف مالكلا سيلو . كلذ نع ةجراخ ةلقتسم ةبرق يقابلا

 نيب عمجلا زاج ثيح ةحابإلاب ةصتخم [و] ةرافكلا وه اهنم الك نأ ىلع َنهنيب عمجلا وه عنتمملا
 فرع يف ءاملعلاو « رهاظ هبارعإو [داهزلا وأ ءاملعلا سلاج] : وحن هيلع فوطعملاو فوطعملا

 نوللقتملا داهزلاو « فيرصتلاو وحنلاك اهتالآو هقفو ثيدحو ريسفت نم عرشلا مولع باحصأ عرشلا

 مل لب ىنعمب اتناك اذإ مأو ,مأو منهج يف هتعيجض نوكت نأ ىنمتو كلذ نع برضأ مث ةنجلا يف هتعيجض نوكت
 . امهدعي لمجلا تردق كلذلف لمجلا الإ امهدعب عقي

 ىلع لدت ال دق لب ىنعمب يتلا ةعطقنملا [مأ] نأل بارضإلل تضحمت ثيح [مأ] يف : هيف دهاشلا

 , 20فرصتب ها ٌكاصأ هيضتقت الو ماهفتسالا

 )١( ج كلاسلا ةياده : نيدلايبحم دمحم ٣ / ص 25-5١ .

00° 



 St ««موي ضعب وأ ًاموي انثبل» :وحن ربخلا دعب ليصفتلا وأ مابسإلا وأ كشللو

 عوقولا نم ًافوخ لالحلا لوضف كرت عم تاهبشلا كرتوهو دهزلا نم ةرخآلا ىلع نولبقملا ايندلا نم

 مازجلا يف

 ذإ . رمألا ةغيصب بلطلاب صتخم ةحابإلا وأ ريبختلل بلطلا دعب وأ نوك نم ركذ ام : [هيبنت هيبنت]

 كلذو « هب رومأملا نم ولخلا عن عنم ىلغوأ « رييختلا يف كلذو « عمجلا عنم ىلع ذئئيح ىنعملا نوكي

 ماسقأ ةيقب امأو . ةحابإ رمأ هب رومأملاب ايتآ نكي مل نيفنصلا نيذه دحأ سلاجي مل اذإ هنآل ةحابإلا يف

 «ورمع وأ كدنع ديزأ : وحن ةروكذملا يناعملا نم ءيش هيف ضرعي ال ماهفتسالاف بلطلا

 وأ آدنه جؤزتت الهو وحنلا وأ هقفلا ملعتت اله : وحن رييختلا وأ ةحابإلا لامتحا يف رمألاك ضيضحتلاو

 ركني ال امهدحأ ىنمت نم نأ ةداع بلاغلا ذإ « + عمنجلا a رماظلا# يضرلا لاق ينمتلاو . اهتحأ

 اهانعم يتلا ةحابإلا يف وأ لامعتسا رثك امل هنأ ملعا مث اار يل اني + وحن اعم امهلوصح

 ءابآ وأ ٌنهئابآ وأ َنهتلوعبل الإ ٌنهتنيز نيدبي الو : وحن واولا ىنعمب ب اهلامعتسا زاج عمجلا زاوج

 ىنعمب واولا هيف عقت اممو هيوبيس باتك حرش يف لاق هنإف يفاريسلل آعبت كلام نبا هلاق ةيآلا 4 ٌنهتلوعب

 نيب عمجلل يهف واولاب نيريس نباو نسحلا سلاج تلق اذإ كنإف ةحابإلا ىنعمب ريبختلا نم ناك ام وأ

 هل تحيبأ نمو « امهتسلاجم كل تحبأ ليق هنأك ةسلاجملا ةحابإ وهو لماعلا ىنعم يف نيفطاعتملا

 هنا ًاحابم ءيشلا نوك ىنعم نأل « « امهنيب عمجلا الو امهدحأ دارفإ هيلع عنتمي ملو همزلت مل ةسلاجملا

 عطت الف# : : وحن عيمجلا لعف عنتما ةيهانلا ال اهيلع تلد اذإو هيف جرح الو آكرتو ًالعف هافرط يوتسي

 يهنلا مكح اذكو ءًاحابم ناكامع يهنلل لخدتال ال نآل مهنم آدحاو عطت ال يأ (آروفك وأ آمثآ مهنم

 ءىجي مل ميمعتلاو ةحابإلل اههجو ىلع ةيقاب لب واولا ىنعمب تسيل ةيآلا يف وأف رييختلا ىلع لخادلا

 مىنشان بطاخملا كشو ملكتملا نم [كشللو] يفنلا ىنعمب هيف يذلا يهنلا ةهج نم ءاج امنإو اهنم

 عقاولاب املاع ملكتملا نوك 5 عماسلا ىلع ةيمعتلا يأ ةدجوعلا ءابلاب [ماهبإلا وأ] ملكتملا دد ددرت نع

 دقو لامجإلا دعب [ليصفتلا وأ] كشلا يف عماسلا عاقيإ ئأ كيكشتلاب هنعزيعيو روفألاو أ : نيرمألا نم

 فالخ ميسقتلا نأ يطسي يهكافلا حراشلا عينصو ءاقنع نبا لاق امك ميسقتلاو قيرفتلاب هنع ربعي

 [ربخلا دعب ] تناك اذإ وه امنإ ةثالثلا يناعملا دحأل اهتدافإ مث , ءاقنع نبا هلاق ام رهاظلاو « ليصفتلا

 ريمض انو ضام لعف ثبل لعافو لعف انئبل هبارعإو [(موي ضعب وأ ًاموي انثبلإ : وحن] كشلا لاثمف

 فوطعم ضعب فطع فرح وأ هرخآ حتف هبصن ةمالعو نامز فرظ اموی لعاف عفر لحم يف لصتم
 ىلع

 ةيالا هذه يف وأ نوك نم فنصملا هيلإ حنج ام مث ٠ هيلإ فاضم مويو هرخآ حتف هبصن ةمالعو هلبق ام

 لوا يف هتامأ هللا نأل موي ضعب لب يأ : لب ىنعمب اهنإ ليقو « نورثكألا هيلع ىشم يذلا وه كشلل

 ىلإ رظن املف « ًاموي : لاقف راهنلا ء ءاضقنا ْنظ «تئبل مكإ» : هل لاق املف بورغلا لبق هايحأو راهنلا
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 RA DSA ESS ,«ىراصن وأ ًادوه اونوك». مكايإ وأ انإو

 هلاق هنأل ًابذك موي ًالوأ هلوق نوكي الف موي ضعب وأ لاق ناردجلا سوؤر ىلع ةيقاب تناكو سمشلا ءوض

 ىلعلإ» [مكايإ وأ انإو] : وحن ماهبإلا لاثمو كلذ اولاق امل فهكلا لهأك هب طخاؤي الف هنظ بسح ىلع
 لخف يف لصتم متع ةمغدملا انوريكلا عقرتو عيسالا وتت تصنو ديكوت تفرخت نإ ارعا «(یده
 فرح فاكلاو هلبق ام ىلع فوطعم بصن لحم يف لصفنم ريمض ايإ فطع فرح وأ اهمسا بصن
 رورجمو راج ىده ىلع ءادتبالا مال ماللاو عمجلا ةمالع ميملاو بارعإلا نم هل لحم ال باطخ

 فذحلا بجاوب قلعتم رورجملاو راجلا ةلمجو روصقم مسا هنأل فلألا ىلع ةرّدقم ةرسك هرج ةمالعو
 ةروكذملا يهو ىلوألا وأ يف دهاشلا نأل ةيآلا نم قشلا اذه ىلع فنصملا راصتقاو نإ ربح عفر لحم يف
 وأ : ىلاعت هلوق يهو « ةيناثلا يف دهاشلا نأ ينيمامدلا لاقو ينغملا يف ماشه نبا هلاق يذلا وهو انه

 نأل ىلوألا يف ال #ىده ىلعل» هلوقب ققحتي امنإ وهو يربح مالك مدقت طرشلا نأل «نيبم لالض يف

 : لاق هنإف « ماشه نبا هلاق امل دهشي ام ديجملا نآرقلا بارعإ ديجملا يفو « ها ًامالك سيل اهلبق ام

 الو نيبم لالض يف وأ ىده ىلعل ةلمج مكايإ وأ انإو ربخو اهعوضوم ىلع نيثيشلا دحأل وأ مكايإ وأ انإو
 يف وا رصقلا يف ورمع وا ديز كلوقك نيذه دحا يفل اندحا نإ ىنعملا نأل . فلذح ىلإ ةجاح

 دوهيلا تلاق يأ [ىراصن وأ دوه اونوك] ليصفتلا لاثمو ها نيذه دحأ يف نيذه دحأ يأ دجسملا

 نم فرصتم نونلا فذح ىلع يئبم رمأ لعف اونوك هبارعإو « ىراصن اونوك ىراصنلا تلاقو ادوه اونوك
 اهربح آدوه اهمسا عفر لحم يف لصتم ريمض ةعامجلا واوو ربخلا بصنتو مسالا عفرت ةصقانلا ناك
 هبصن يف هعبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا عبتي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ىراصن فطع فرح واو

 ميسقتلل وأ يتأت دقو اذه روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو
 لماعلا ةداعإو يهن وأ يفن مدقت طرشب هيوبيس دنع لبك بارضإلاو فرح وأ لعف وأ مسا ةملكلا وحن
 نوديزي وأ فلأ ةثام ىلإ هانلسرأو مهدنع هنمو « اقلطم نيرحآ دنعو « ركب مقي الوأ ديز مقي ال : وحن

 : رعاشلا لوقك واولاك عمجلا قلطملو « نوديزي لب يأ
 اهروجف اهيلع وأ اهاقت يسفتل

 اهروجف اهيلع وأ اهاقت يسفنل -5

 : هردصو تيب زجعع اذه . ليوطلا نم تيبلا

 رجاف يناب ىليل تمعز دقو

 : اهلوأو ريمحلا نب ةبوتل يطويسلل ينغملا ٠ دهاوش حرش يف لاق

 . ۱۹4 ص / اح (۱)
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 جب ب ب بج ب حس يحب سس سبي سي صب سس يي ا سس ااا سلاسل

 هذه ضعبل يتأت دقو «مكئابآ تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ : ىلاعت هلوق هنمو اهيلعو يأ
 . بلطلا دعب ءايشألا

 نيئيش يضتقت ةيوستلاو ءايشألا وأ نيئيشلا دحأ اهنأل ةيوستلا ةزمه دعب وأ يتأت ال [ةدئاف]

 تاوصلاو نحل وهو ءاهقفلا هب علوأ لقو : ماشه نبا لاق . اذك وأ اذك ناكأ ءاوس لاقي الف ًادعاصف

 وأ أرق نصيحم نبا نأ لماكلا يفو « وهس وهو تدعق وأ تمقأ يلع ء ءاوس حاحصلا يفو « مأب نايتإلا

 كدنع ديزأ : وحن وأب اهدعب فطعيف ماهفتسالا ةزمه امأو : لاك, ناكدي ا وور ل

 نيلعف وأ اناك نيمسا نم دب الف ماهفتسالا ةزمه دعب ناك اذإ : هيوبيس لاق عيدبلا يفو « هاورمعوأ

 اهريرم رمتساو اهاون طشو اهروزت ال اهراد ىليلب كتأن

 اهريضي سوفتلا فشام لك ىلب اهيأنكريضي ال لاجر لوقت

 بانتجاو تاعاطلا لعف [ىوقتلا] « حلاصلا دض [رجافلا] . ًالطاب تعدا [تمعز] : ةغللا

 . تامرحملا

 يسفنلف تركذ امك تنك نإ كلذ اهرضي امو حلاص ريغ لجر ينأب ًاروزو ًلطاب يعدت ىليل نأ : ىنعملا

 . رش وأ ريخ نم لمعت ام

 « ثينأتلل [ءاتلا] « ضام لعف [معز] « قيقحت فرح [دق] « اهلبق ام بسحب واولا [دقو] : بارعإلا

 [ءابلا] [ينأب] ٠ نيلوعفم بصنت معزو « رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف [ىليل]

 ردصم ليوأت يف هيلع تلخدامونأو اهربخ [رجاف] « اهمسا [ءايلا] <« بصنو ديكوت فرح [نأ] رج فرح

 ماللاب رورجم [يسفن] رج فرح ماللا [يسفنل] « معز يلوعفم دسم دس الحم بوصنم ءابلاب اظفل رورجم
 رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و فاضم سفنو ملكتملا ءاي لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو

 رورجمو راج اهيلع] ٠ اهيلعو يأ واولا ىنعمب ةفطاع [وأ] روما ًادتبم [اهاقت] < مدقم ربخ فوذحمب قلعتم

 .'ملعأ هّللاو . هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم روجفو رخؤم ًادتبم [روجف] « مدقم ربخ فوذحمب قلعتم

 مارا يف لاقو . عمجلا قلطمل نوكت يأ واولا ىنعم تعقو ثيح [وأ] : هلوق هيف دهاشلا

 واولا ىنعمب ىنعمب رعشلا دهاوش يف ءيجت دق اهنأ هل يناعملا يف جاجزلا معزو ليهستلا حرش يف نايح يبأ ةرابعو

 : ريمحلا نب ةبوث لوقب لدتساو

 رجاف ا ىليل تمعز دقو

 . ها روجف وأ ىقتأ هلاح ام ملع دق هنأل ماهبإلل هيف وأ نأل هيف ةجح الو : لاق

 )١( ص / ۲ ج ۱۸۱ .
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 ةلثمألا ةيقبو ءاهتخأ امإو ًادنه امإ جوزت :وحن ربخلاو بلطلا دعب وأ لثم ةزمهلا رسكب امإو

 «ليصفت فرح اهنإف ىلوألاك ليصفت فرح امإ نإو ءواولاب وه امنإ فطعلا نإ ليقو ةحضاو

 ل ل ءورمع لب ديز ماق :وحن ابلاغ بارضالل لبو

 جب بس بيب ب 22
 ا

اناك اذإف تدعق وأ تمقأ يلع ءاوسو ورمع مأ رادلا يف ديزأ يلع ءاوس لوقت
 فلأ ريغ نم نيلعف 

 تفطع فلأ الب نيمسا اناك نإو تدعق وأ تمق يلع ءاوس لوقت وأب يناثلا ىلع تفطع ماهفتسالا

 نبا نأكو ءاهقفلا لوق ةحص نيبتي كلذبو : ينيمامدلا لاق . ورمعو ديز يلع ءاوس : وحن و اولاب يناثلا

فو ها كلذك سيلو اهتلمج لأ يف ءاوس ةملك دعب ةمزال ةزمهلا نأ مهوت ماشه
 يعاجسلا يشاوح ي

حم خلا تدعق وأ تمقأ يلع ءاوس لاقي نأ عنتما هلوق رطقلا حرش ىلع
 مل نإف ةزمهلا تدجو نإ هل

 افالخ اذك وأ اذك ناك ءاوس ءاهقفلا لوق هنمو « يفاريسلا هيلع صن امك وأب فطعلا زاج ةزمهلا دجوت

صفلا يهو مهرواج نمو زاجحلا لهأ ةغل يهو [ [ةزمهلا رسكب امإو] فتصملل
 ءاي اهميم لدبت دقو ىح

 الاغ يأ اهلثمب ةقوبسم تناك اذإ فطع فرح يهو ام اهيلإ | تمض نإ اهلصأو اهحتفو ةزمهلا رسك عم

 دعب [و] ةحابإلا وأ رييختلا [بلطلا دعب] ديفتف يناعملا نم وأ هل درت امل درتف اهانعم يف يأ [وأ لثم]

 رم دقو رييختلا لاثم اذه [اهتخأ امإو ًادنه امإ جوزت : وحن] ليصفتلا وأ ماهبإلا وأ كشلا [ربخلا]

 امإ ملعت ةحابإلا لاثم [ةحضاو] ليصفتلاو ماهبإلاو كشلاو ةحابإلا يأ [ةلثمألا ةيقبو] ًابيرق هبارعإ

 ماهبإلا لاثمو « امهنم يئاجلا ملعت مل اذإو ورمع امإو ديز امإ ءاج : وحن كشلا لاثمو ًاوحن امإو ًاهقف

 امإ ليصفتلا لاثمو عماسلا ىلع ماهبإلا تدرأ امنإو امهنم مئاقلا ملعت تنك اذإ ورمع امإو ديز امإ ماق

 هانحضوأو قيرطلا هل انيب ىنعملاو . هائيده يف ءاهلا نم لاحلا ىلع امهباصتناو آروفك امإو آركاش

 جيتحاف رفكلا كلذكو لماعلل ًانراقم سيل لمعلاو هل نّيِب امب لمعلا ركشلاب دارملا نأل ةردقم لاحلاف

 مزلي الثل [واولاب وه امنإ فطعلا نإ]و ىلوألاك ةفطاع ريغ اهنإ [ليقو] ةردقم وأ لاحلا نوكل مكحلل

 يف ةروكذملا يناعملا ةدافإل هب ىتأ [ليصفت فرح امإ نإو] اوغل امهدحأ نوكي فطع يفرح عامتجا

 كلام نبا هراتخاو حيصألا رع للا اذهو « قافتاب فطع بک [ليعف فرح اهنإف ىلوألاك] وأ

 ديز ينءاج : كلوقك بجوم ريغ وأ ناك آبجوم اهلبق امع ضارعإلا يأ [بارضإلل] ةعوضوم [لبد]

 : وحن مهألا ىلإ ء | ءيشلا كرتل ءيجت دقف الإو [ًابلاغ] اهانعم اذهو . دلاخ لب ركب ينءاج امو ورمع لب

 ثاغضأ اولاق لب : ءايبنألا ةروس يف ىلاعت هلوق هنمو « سمشلا لب ردبلا لب مجنلا كهجو

 نولتي عاجر لطبملاو نولطبم هذه نم ةدحاو لك يف مهو «رعاش وه لب « «هارتفا لب < « «مالحأ
 0 ا ل ع : وحن] ةدحاو ةلاح ىلع تبثي الو ًاناولا

 هعفر ةمالعو هبارعإ يف هيلع فوطعملا عب عبتي فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ورمع فطعو بارضإ

 اهانعمو ًارمع لب آديز مركأ : ا حلا اذهو هرخآ مض
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 ديز ريصي نتملا لاثم يفف هنع توكسملاك اهلبق ام ريصيو اهدعب امل اهلبق ام مكح لقن نيذه دعب
 دصق نع نكي مل ءادتبا مايقلاب هنع رابخإلاو همدعب الو مايقلاب ال مكح هيلع رجي مل هنأكف هنع اتوكسم
 لب ًاديز برضت الو ورمع لب ديز ينءاج ام : وحن يهنلاو يفنلا دعب اهي فطعيو لبب هنع برضأ اذلف

 فوطعملا نأ نتملا لاثم رعشأ دقو « اهدعب امل هضيقن تابثإو اهلبق ام مكح ريرقت ذثنيح اهانعمو ًارمع

 يهف ةلمج اهتلت اذإف حيحصلا هنإ هريغ لاقو «حرشلا يف يهكافلا هب حرص يذلا وهو دارفإلا هطرش اهب
 اولاقو» : وحن لاطبإلا امإ ذئنيح اهيف بارضإلا ىنعمو < حيحصلا ىلع اهل ةفطاع ال ءادتبا فرح

 مهءاج لب ةن هب نولوقي مأ» : وحنو « دابع مه لب يأ 4نومركم دابع لب هناحبس آدلو نمحرلا ذختا
 نا هتيفاك حرش يف معز ذإ كلام نبا مهوو : ماشه نبا لاق رخآ ىلإ ضرغ نم لاقتنالا امأو « قحلاب

 نورثؤت لب ىلصف هبر مسا ركذو ىكزت نم حلفا دقإ» :هلاثمو هجولا اذه ىلع الإ ليزنتلا يف عقت ال لب
 دازتو اذه نم ةرمغ يف مهبولق لب نوملظي ال مهو قحلاب قطني باتك انيدلوإ» : وحنو «ايندلا ةايحلا

 ١ : رعاشلا لوق وحن بارضإلا ديكوتل باجيإلا يف لب لبق ال

 لوفأو ةفسك سمشلل ضقت ملول سمشلا لب ال ردبلا كهجو

 لوفأوةفسك سمشلل ضقت ملول سمشلا لب ال ردبلا كهجو 08

 . لوهجم هلئاقو . فيفخلا نم تيبلا

 . ها ةبويغلا [لوفألا] « داوس ىلإ ربيغتلا [فوسكلا] : ةغللا

 الف كهجو امأو بورغلاو فوسكلا هيلع أرطي سمشلا نكلو سمشلا وه لب رمقلا كهجو نأ : ىنعملا

 . ناريغتي ال ناتباث هناعملو هقيرب نإ كلذ نم ءيش هيلع أرطي

 ةيئادتبا ةيمسإلا ةلمجلاو ربح [ردبلا] « هيلإ فاضم ريمض [فاكلا] و أدتبم هجو [كهجو] : بارعإلا

 [سمشلا] « يلاقتنالا بارضإلل فطع فرح [لب] بارضإلا ديكوتل ةدئاز [ال] « بارعإلا نم اهل لحم ال
 ةيئادتبا لب نوكتف هريدقت فوذحم أدتبم ربخ نوكي نأ زوجيو ؛ درفم ىلع درفم فطع نم ردبلا ىلع فوطعم

 عراضم لعف [ضقت] « مزجو يفن فرح [مل] « دوجول عانتما فرح [ول] « بارعإلا نم اهل لحم ال ةلمجلاو
 ول : ريدقتلاو فوذحم باوجلاو طرشلا لعف ضقت ةلمجو فلألا وهو ةلعلا فرح فذحب موزجم ةغيصلا ريغم

 بئان [ةفسك] « ضقتب قلعتم رورجمو راج [سمشلل] « سمشلا كهجو ناكل لوفأ وأ ةفسك سمشلل ضقت مل

 . ةفسك هلوق ىلع فوطعم [لوفأو] « لعاف

 . ©"”باجيإلا دعب بارضإلا ديكوتل [ال] اهلبق دازت [لب] نأ ىلع [لب ال] : هلوق هيف دهاشلا

 )١( ص / ” ج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح 1١7 .

 ) )۲ص / ۲ ج عماوللا رردلا يطيقنشلا نيمألا دمحأ ۱۸۷ .
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 . اهدعب اع مكحلا يفنل الو «حلاط نكل حلاص لجرب تررم ام :وحن كاردتسالل نكلو

 : رعاشلا لوقك اهلبق ام ريرقت ديكوتل بلسلا يفو
 لجا ىلإ ال خارت دعبو رجه ًافغش ينداز لب ال كترجه امو

 دعب اهعوقوو اهفوطعم دارفإ اهب فطعلا طرشو [كاردتسالل] ةعوضوم نونلا ةنكاسلا [نكلو]

 ام : وحن] اهدعب امل هضيقن تابثإو اهلبق ام ريرقت ديفت لبك يهو واولاب اهنارتقا مدعو يهن وأ يفن
 يفنلا لاثم اذهو رهاظ هبارعإو حلاصلا دضوهو حلاطب تررم نكل يأ [حلاط نكل حلاص لجرب تررم
 ةفطاع ال كاردتساو ءادتبا فرح يهف ةلمج اهدعب تعقو نإف ورمع نكل ديز مقي ال يها لاثمو

 فرح يهف تابثإ وأ رمأ دعب تعقو نإو نيملاظلا مه اوناك نكلو وحن واولاب لمعتست نأ ذئايح زوجيو
 نويفوكلا كلذ زاجأو ًارمع نكل آديز برضا : وحنو كوبأ نكل ديز ماق : وحن ًاضيأ كاردتساو ءادتبا
 نكل لوقتف ربخلا ركذ نم دب ال لب ورمع نكل ديز اق رايتخالا يف زوجي ال هنأ نييرصبلا نع لوقنملاو
 ام هعم ردق ًادرفم اهدعب ام ناك اذإو ًاضيأ كاردتساو ءادتبا فرح يهف واولاب تنرتقا نإو مقي مل ورمع
 ناك نكلو يأ هللا لوسر نكلو مكلاجر نم دحأ ابأ دمحم ناك امإ» : وحن ةلمجلا هب متت
 [الو] درفم ىلع درفم ةفطاع واولاو ةفطاع ريغ نكل نوكت نأ اذه لثم يف سنوي زاجأو هللا لوسر

 .فطعي ال ذإ هيلع فوطعملا ىلع هرصقو [اهدعب امع] هيلع فوطعملل تباثلا [مكحلا يفنل] ةعوضوم
 هريغو حضوألا يف ماشه نبا هيلع صنو هيوبيس هيلع صن امك ءادنلا وأ رمألا وأ تابثإلا دعب الإ اهب

 لجأ ىلإ ل حاَرَت ديو رجه ًافغش ينداز لب ال كترسججه امو سا“

 . لوهجم هلئاق : تيبلا

 دئاوفلا ىلإ لصو ىتح هبلق فاغش قر اذإ بحلا هفغش ردصم نيتمجعملا حتفب [فغشلا] : ةغللا
 . ها . بلقلا ناسل اهل لاقي ةقيقر ةدلج ليقو بلقلا باجح فاغشلا

 ديكأتل ةدئاز [ال] , هلوعفم [فاكلا] و هلعاف [ءاتلا]و ضام لعف [رجه] « ةيفان [ام] : بارعإلا

 لوعفم [ًافغش] ء دازل لوا لوعفم [ءايلا]و « ةياقولل [نوئلا]و ضام لعف [داز] ٠ بارضولل [لب] ٠ بارضإإلا
 [لجأ ىلإ] « ةيفان [ال] « هيلإ فاضم [خارت]و « فاضم دعيو رجه ىلع فوطعم [دعب] « لعاف [رجه] « ناث
 . هلبق امم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج

 . يفنلا لبق ام ريرقت ديكوتل بلسلا يف [لب] لبق [ال] ةدايز ىلع هب دهشتسا

 )١( ص / ۲ ج عماوللا رردلا رظنأ 1817 .
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 ED OS A ورمع ال ديز ءاج :وحن

 ىلع فوطعم ورمع فطعو يفن فرح ال لعاف ديز ضام لعف ءاج هبارعإو [ورمع ال ديز ءاج : وحن
 ًارمع ال اديز برضا : وحن رمألا لاثمو ورمع نع يفنم ديزل تباث لاثملا اذه يف ءيجملاف هلبق ام

 لاثمو رفاكلل ال ملسملل هللا رفغ : وحن ءاعدلاو ارمع ال اديز مركت اله : وحن ضيضحتلا رمالاكو
 دناعتو « رم ام مدقتو قافتاب اهفوطعم دارفإ اهب فطعلا طرشو يمع نبا ال يخأ نباي : وحن ءادنلا.

 ًاديز نأل ديز ال لجر ءاج عنتميف اهانركذ يتلا ةلثمألاك رخآلا ىلع امهدحأ قدصي ال نأب اهيفطاعتم

 ىلع نويوحنلا نكلو هيفطاعتم دناعت طرتشي ال هنأ ديفي ليوط مالك ينيمامدللو « لجر هنأ هيلع قدصي

 اهلبق امل در الو لب فطاعلاف ورمع لب ال ديز ءاج : وحن هب تنرتقا نإف ٠ فطاعب اهنارتقا مدعو هفالخ

 . ينئلا ديكوتل الف هوبا الو ديز ءاج ام وأ ةفطاع تسيلو
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 ديكوتلا باب
 اسا ناك ءاوس هنيعب لوألا ظفللا ةداعإ :يظفللاف يونعمو يظفل :نابرض ديكوتلاو

 ا سبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ :وحن اعف وأ ديز ديز ءاج :وحن

 ديكوتلا باب
 اوضقنت الو نآرقلا ءاج هبو حصفأ واولاب هنكلو آفلأ اهلادبإبو ةزمهلاب ديكأتلا هيف لاقيو واولاب

 مسا هب ادارم ردصملا قالطإ نم فاكلا رسكب دكؤملا ىنعمب ردصم وهو «اهديكوت دعب ناميألا

 ليقو هنيعب هعوبتم لماع هلماعو هرهاظ ىلع عوبتملا نوک هب دصقي عبات هناب كلام نبا هفرعو . لعافلا

 دنع هب ىتؤي امنإو هرركت نم هلوصحل ظفللا ىلإ بوسنم [يظفل] نامسق يأ [نابرض ديكوتلاو] ةيعبتلا
 نم هلوصحل ىنعملا ىلإ بوسنم [يونعمو] طلغلا ملكتملاب هنظوأ عفاسلا ةلفغ عفدي نأ ملكتملا ةدارإ

 ظفل لك يف يرجيو اعمتجا اذإ يونعملا لع مادقب اذلو « لصألا هنأل هب أدب [يظفللاف] هتظجالم

 ًاجاجفإ» : وحن ىنعملا يف هقفاوم يأ : : هفدارمب وأ ةيتآلا ةلثمألاك كلذو [هنيعب لّوألا ظفللا ةداعإ]

 ةنزلا يف هل قفاومبو : ينيمامدلا لاق . ظفللا يف افلتخا نإو دحاو لبسلاو جاجفلا ىنعم نأل «البس

 ناطيشو نسب نسح : وحن ىنعم دارفإلا لاح يف هل نكي مل نإو ظفللا نييزت ةيوقتلا عم هب لصحي
 بجاحلا نبا لوصأ يف امك ىنعم فدارملا نم تسيل اهوحنو ظافلألا هذهف « تيرفن تيرفعو ناطيل

 نويوحللا ىمسو هدارفإ حصي نيفدارتملا نم لكو هدارفإ لاح هل ىنعم ال ذإ درفي ال اهنم يناثلا نأ ليلدب

 يرجي يظفللا ديكوتلا مث . ديكوتلا نم عون هنأل فطعلا عم نوكي ال نأ هطرش نمو « اعابتإ اذه لثم

 ًابكرموأ آ ًادرفم ًاينبم وأ ًابرعم [ًامسا] داعملا ظفللا يأ [ناك ءاوس] فنصملا اق اذلو اهلك ظافلألا يف

 يظفل ديكوت يناثلا ديز لعاف ديز ضام لعف ءاج هبارعإو [ديز ديز ءاج : وحن] يجزم وأ ًايفاضإ

 [وحن] لعافلا نم آيلاخ [ًالعف وأ] هرخآ مض هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف دكؤملا عبتي ديكوتلاو

 : رعاشلا لوق

 [سبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ] يتلغبب ءاجنلا نيأ ىلإ نيأف

 [سبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ] يتلغبب ءاجنلا نيأ ىلإ نيأف 77

 . هلئاق فرعي ملو . ليوطلا نم تببلا
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 enemas عمم و geana ني م رار و لاراب هرارافيا ف ف اون ات ةراق ناعم ماو راع ثقي عين و ماها م هاه

 ىريو نونلاب ىوري نوقحاللاو صالخلاو عارسإلا دملاب ءاجنلا : ةغللا . ليوطلا نم وه
 نم رمأ سيحأو كردأ ىنعمي بعت باب نم قحل نموهو خلا رثكأ يف يذلا وهو نوئلا لدب فاكلاب
 ينبم ماهفتسا مسا نيأ فطعلل ءافلا نيأف بارعإلا . ريسلا نع فكلا دارملاو « عنملا ىنعمب سبحلا
 بهذم ال هانعمو بهذت نيف هريدقت فوذحمب ن ةاعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف حتفلا ىلع
 فذحلا بجاوب قلعتم مدقم ربخ رورجمو راج ن نيأ ىلإ «نوبهذت نياف» : ىلاعت هلوق هلثمو . كل

 ءايلا ىلإ فاضم رورجمو راج يتعب هلوقو ءاجن توجن ردصم وهو رخؤم ًادتبم ءار نئاك هريدعب

 وهو لوألل يظفل ديكوت يناثلا كاتأو هب لوعفم بصن لحم يف فاكلاو ضام لعف ىنأ ءاجنلاب قلعتم
 يف عزانت لوألا نيبو هنيب لصحي مل اذلو الماع بلطي مل ديكوتلا ضحمل ناك املو « درفملا ديكوت نم

 لصتم ريمض فاكلاو فاضموهو ملاس ركذم عمج هنأل واولا هعفر ةمالعو لعاف كوقحاللا « كوقحاللا

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف سبحأ ةفاضإلا لجأل عمجلا نون تطقسو « ةفاضإلاب رج لحم يف
 فوذحم سبحا لوعفمو ةلمجلا ديكوت نم وهو يظفل ديكوت رتتسملا هلعافو يناثلا سبحاو تنأ ريدقت
 رم , تلغس , صالخلاو ةاحنلا ن كت احم ,«أ ٠١ جنأ لحم يأ يف ىنعملاو . كسفن سبحا هريدقت
 يل سيلف . مهنم نوقحاللا ينكردأ دقو ءادعألا

 نم وهو نونلا لدب فاكلاب ىوريو نونلاب ىوري نوقحاللا « صالخإالاو عارسإلا دملاب ءاجنلا : ةغللا
 . ريسلا نع فكلا دارملاو عنملا ىنعمب سبحلا نم رمأ سبحاو « كردأ ىنعمب قحل

 ينكردأ دقو ءادعألا نم يتلغبب صالخإلاو ةاجنلا نوكت لحم يأ ىلإو وجنأ لحم يأ يف : ىنعملا
 . كاسمإلاو رارفلا نع فكلا الإ ذئنيح يل سيلف مهنم نوقحاللا

 قلعتم ةيناكملا ةيفرظلا ىلع بصن لحم يف ماهفتسا مسا [نيأ] . ةفطاع ءافلا [نيأف] : بارعإلا

 رورجمو راج [يتلغبب] رخؤم أدتبم [ءاجنلا] «مدقم ربخ رورجمو راج [نيأ ىلإ]]. بهذت نيأف هريدقت فوذحمب
 ديكوت نموهو لوألل يظفل ديكوت [كاتا] هلوعفم [فاكلاو] ضام لعف [ىتا] ءاجنلاب قلعتم [ءايلا ] ىلإ فاضم

 ةياورلا ىلع هيلإ فاضم [فاكلا] < ملاس ركذم عمج هنأل واولاب عوفرم ىتأل لعاف [نوقحاللا ] , درفملا

 رتتسملا هلعافو يناثلا [سيحا] 3 تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رمأ لعف [سبحا | 3 نونلا لدب فاکلاب

 4 كسفن سبحا هريدقت فوذحم لوعفمو 2 ةلمجللا ديكوت نم وهو يلخفل ديكوت هيف

 . هنيعب لوألا لعفلا ررك ثيح [كاتأ كاتأ] : هلوق هيف دهاشلا

 . ها ةلمجلا ديكوت نم هنأل دهاشلا لحم سيل [سبحا سبحا | امأو , رعاجسلا لاق

 )١( ص رطقلا ىلع ىعاجسلا ةيشاح رطنأ ٠١8 .
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 : هلوق وحن افرح وأ

 ادوهعو اقلاوم يلع تذخأ اإ ةنلب بحب حوبأ ال ال

 سيلف سبحا سبحا امأو : يعاجسلا لاق . هنيعب لوألا لعفلا ررك ثيح كاتأ كاتأ : هلوق يف دهاشلاو
 : هلوق وحن [ًافرح وأ] . ها ةلمجلا ديكوت نم هنأل دهاشلا لحم

 ادوهعو آقئثاوم يلع تالخأ اهنإةنفب بحسب حوبأ الال

 ةدحوملا ءابلا حتفب ةنثبو هاشفأو هرهظأ ىنعمب هرسب حاب رم ذوخأم حوبأ : ةغللا . لماكلا نموه

 قاثيم ىنعمب دعومو دعاومك قثوم عمج قئاوملاو رعاشلا ةبوبحم مسا نونلا حتفو ةثلثملا ءاثلا نوكسو
 ال بارعإلا . آقثاوم ىلع ريسفت فطع دهع عمج آدوهعو آفيفخت ءايلا تفذحف آقيثاوم آقئاوم لصأو

 رورجمو راج بحب انأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف حوبأ يظفل ديكوت ةيناثلا الو ةيفان

 ال مسا هنأل رسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم ةئثبو فاضم وهو حوبأب قلعتم

 اهمسا بصن لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو بصنو ديكوت فرح نإ يظفللا ثينأتلاو ةيملعلل فرصني
 لوعفم ًاقثاوم رورجمو راج يلع يه ريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ثينأتلا ةمالع ءاتلاو ضام لعف لحأ

 نأ قاثيملاو دهعلا يلع تذحأ اهنأل ةئثب يتقوشعم بح رهظأ ال ىنعملاو . فوطعمو فطاع آدوهعو هب

 ادوهسعو ًآقئاوم يلص تلحأ اهنأ ةئثي بحب حوبأ حا ال ۸

 . نئاملا دهاوش نموهو . يرذعلا ليمج هلئاق . لماكلا نم تيبلا

 ءاثلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب [ةثشبا] و هاشفأو هرهظأ ىئعمب هرسب جاب نم ذدوحأم [حوبأ] : ةغللا

 تفذحف ًاقيثاوم اقئاوم لصأو قاثيم ىنعمب دعومو دعاومك [قثاوملا] رعاشلا ةبوبحم مسا نونلا حتفو ةثلثملا
 . اقاوم ىلع ريسفت فطع دهع عمج [آدوهع] « ًافيفخت ءايلا

 . اهبح رهظأ ال نأ قاثيملاو دهعلا يلع تذخأ اهنال ةئثب يتقوشعم بح رهظأ ال : ىنعملا

  انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [حوبأ] يظفل ديكوت ةيناثلا [ال] و ةيفان [ال] : بارعإلا
 ال مسا هنأل ةرسكلا نع ةباين ةحتفلاب رورجم هيلإ فاضم [ةئثب]و فاضم وهو حوبأب قلعتم رورجمو راج [بحب]
 [ءاتلا] « ضام لعف [ذخأإ « اهمسا [اهلا] « بصنو ديكوت فرح [نإ] يظفللا ثينأتلاو ةيملعلل فرصني
 « هب لوعفم [اقئاوم] « ذخأب قلعتم رورجمو راج [يلع] . يه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ثيناتلل
 . اقئاوم ىلع فوطعم [ًادوهعو]

 . هلثمب فرحلا دكأ ثيح [ال ال] : هلوق يف دهاشلا
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 e اا ا ًاديز تبرض ًاديز تبرض :وحن ةلمح وأ

 رثكألاو ةيلعف وأ ةيمسإ [ةلمج وأ] هلثمب فرحلا دكأ ثيح ال ال هلوق يف دهاشلاو . اهبح رهظأ ال
 : رعاشلا لوق وحن يف فذحي دقو (نوملعيس الك مث نوملعيس الك : وحن فطاعلاب اهنارتقا

 هاسنأ دعغبلا يق الو هالتأ تسل نم ايأ
 هللا كل هللا كل  كاذ ىلع هللا كل

 ةيناثلا اديز تبرض ةلمجف [ًاديز تب رض ًاديز تبرض : وحن] دّدعتلا مهوت اذإ هكرت نيعتي دقو
 اممو ةنالف تقلط : وحنو ًادارم سيلو « برضلا رركت مهوأل امهنيب فطاعلاب ءيجولو ىلوألل ديكوت

 اذإ قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط تنأ : وحنف يظفللا ديكأتلاو دكؤملا ىنعم قافتا طرتشي هنا ملعي ركذ
 ةلمجلاو ةيلاشنإلا ريغ ةيربكلا ةلمجلا نال ييرخ انك نأ زئاج الف ديكوتلا ةثلاثلاو ةيناثلاب دصق
 امناء. ء امم ءقبالع دك تلا ءاشنال اممف ءلالا رسج نم نوكي نأ ديكأتلا طرشو ةيئاشنإ ىلوألا

 عاقيإلا ءاشنإل اتسيلو ىلوألاب ةدحاو ةقلط عقت

 هالتأ تسل نم  ايأ

 كلذ ىلع هللا كل

 . جزهلا نم ناتيبلا

 . ءىيط ةغل ىلع تيبلاو هالقي ءىبط ةغل لاقيو هضغب اذإ هالقو هيلقي هالق نم هالقأ : ةغللا

 [تسل]ءادنلا ءايب بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةفوصوم ةركن [نم] ءادن فرح [ايأ] : بارعإلا
 هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف [القأ] اهمسا [ءاتلا]و ضام لعف سيل

 بصن لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم[ءاهلا]و انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فلألاب رخآلا لتعم عراضم لعف

 [دعبلا يف] ةيفان [ال] فطع فرحواولا [الو] نمل ةفص بصن لحم يف اهريختو ااو نما ةامجو مبا رک

 هب لوعفم [ءاهلا] و « انآ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [اسنأ] يتآلا اسنأب قلعتم رورجمو راج

 فرح [ىلع]  رخؤم أدتبم [ةلالجلا ظفل]و مدقم ربخ رورجمو راج [كل] « سيل ةلمج ىلع ةفوطعم ةلمجلاو

 راج [كل] باطخ فرح فاكلاو دعبلل ماللاو ىلعب رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ [كلذ] « رج

 . ىلوألل ةدكؤم ةيمسإ ةلمج بارعإلا يف ةقباسلاك [ّللا كل] رخؤم أدتبم ةلالجلا ظفلو مدقم ربخ رورجمو

 عم فطاعب نرتقت ملو اهظفل ةداعإب ةيمسإلا ةلمجلا تدكأ ثيح هللا كل هللا كل] : هلوق ىف دهاشلا

 . فرصتب ها رثكأ فطاعلاب اهنارتقا نإ

 . ٩۷ ص / ٤ ج بدألا ةنازخ شماهب ةيفلألا حورش دهاوش حورش يف ةيوحنلا دصاقملا : رظنأ (1)
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 ا Ea نيعلاو سفنلا يهو ,ةمولعم ظافلأ هلو : يونعملاو

 هنأل نييوحنلا نم ريثكل ًافالخ ًافص ًافصو» « اكد اكد» يظفللا ديكوتلا نم سيل : [هيبنت]
 نأو « ًآثينم ءابه تراص ىتح اهيلع ررك كدلا نأو كد دعب اكد « اكد اكد ىنعم نأ ريسفتلا يف ءاج
 ىلعو « سنإلاو جلاب نيقدحم فص دعب فص نوفطصيف ءامس لك ةكئالم لزنت هنأ ًافص افص ىنحم
 هلاق آباب آباب باسحلا هتملع لوقت امك ريركتلا هب دارملا نأ ىلع لّوألل آديكوت امهنم يناثلا سيلف اذه

 لوق كلذ نم لعجو « ةيفاكلا حرش يف نيدلا ماصع ىلوملا هب مزجو هحرشو رطقلا يف ماشه نبا
 اكد يف روذشلا يف ماشه نبا مهقفاوو « ةاحنلا رثكأ هيلع ىرجو ديكوت هنإ ليقو . درف درف لك ءاملعلا

 : ىلاعت هلوق ليلدب ةدحاو ةرم ةمايقلا يف كدلا نأل ديكوتلا نم هنا ةيفلألا حرش يف يضرافلا لاق . اكد

 لاق ًاباب اباب باسحلا هتملع هبارعإ يف ينيمامدلا لاقو . «ةدحاو ةكد اتكدف لابجلاو ضرألا تلمحو#

 يناثلا لعجف آبترم ىنعمب لوألا نأ ىأر هنأكف لوألا وه لاحلاو ديكوت هنأ ىلع يناثلا بصتنا جاجزلا
 . ها ًاديكأت

 عقو اذإ برعلا ناسل يف ديكوتلا نأ ءابدألا قفتا هدعاوق يف مالسلا دبع نب زعلا لاق [ةدئاف]

 ذشموي ليول : تالسرملا ةروس يف ىلاعت هلوق امأو : لاق . تارم ثالث ىلع ديزي ال راركتلاب

 هذه يف نيبذكملل لئموي ليو اهيف ليق ةيآ لك لب ديكوتب سيل كلذف ةروسلا عيمج يف 4نيبذكملل
 ليو لوقيو رخآ ىنعمب هللا هركذي مث « لوقلا اذه ليبق هركذ مّدقت امب نوبذكملا دارملاف « ةروسلا

 «نابذكت امكبر ءالآ يأبف» كلذكو دیکوت الف دحاو ىنعم ىلع ناعمتجي الف اذهب يأ نيبذكملل ذئموي
 دنع هعوبتم رمأ رقي ام وهو [يونعملا] ديكوتلا [و] دحاو ريغ هركذ امب مزجو . ها نمحرلا ةروس يف
 يف امإو « عوبتملا ريغ ىلإ دانسإلا مهوت عفري ناب ةبسنلا يف امإ هدنع ًآررقم ًاتباث هلعجي يا عماسلا

 تعنلا هعوبتم رمأ ررقي انلوقب جرخف مومعلا هرهاظ امب صوصخلا ةدارإ مهوت عفري نأب لومشلا
 ىنعملا يف هريرقت نأب هنع بيجأ . هعوبتم رمأل ررقم يديكوتلا تعنلا ليق نإف . لدبلاو فطعلاو
 يونعملا ديكوتلا يأ [هلو] رهاظ وهو يماصعلا لاق . مهضعب هلاق لومشلاو ةبسنلا يف ال يدارفإلا
 ديكوتلا يسلدنألا لاق . اهركذيس يتلا ظافلألا يهو رحأ ظافلأ اهيلع ساقي الو ظفحت [ةمولعم ظافلأ]
 دوس بيبارغ لثم عساو ريثك يناثلاو .الوأ ةروصحم هظافلأ نوكت نأ امإ هنأل نيبرض ىلع يونعملا

 «مهقاثيم مهضقن امبفإ» هنمو « لومشلاو ةبسنلا يف ال يدارفإلا ىنعملا يف دوسلا يه بيبارغلاف
 اذهل ةعوضوملا ظافلألا اهنمو « ىنعملا نكمتل ظفللا نم داري امم كلذ ريغو ةلماك ةرشع كلت هوحنو

 نع بئان هنأل ردصملا ديكأت اهنمو « اهظفلب ةلمجلا ريركت نع ةبئان اهنأل ديكوتلا مالو نإ لثم ىنعملا
 مهنإ مث ديكوتلا باب يف هركذ ةاحنلا لفغأ امم وهو . يونعملا ديكأتلا نم هلك اذهف ةلمجلا ريركت
 دانسإلا مهوت عفرل امهب دكؤيو [نيعلاو سفنلا يهو] . ها ديكوت فرح نإو ديكأتلل ةدئاز ام نولوقي
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 هسفن ةفيلذا ءاج :وحن دكؤملل قباطم ريمضب اهاصتا بجيو ءاتلكو الكو ةماعو عيمجو لكو

 درفملا عمم نيعلاو سفنلا دارفإ بجيو «سفنلا مّدقت نأ طرشب |مهنيب عمجت نأ كلو هنبع وأ

 نوكي نأ لمتحيو « ةقيقسلا وهو ديز ىلإ ءيجملا ةبسن هرهاظ ديز ءاج كلوق نإف عوبتملا ريغ ىلإ
 هنيع وا هسفن ديز ءاج تلق اذإف . زاجم هيلإ ءيجملا ةبسنو هباتك وأ هربخ وا هعاتم وأ هباحصا يئاجلا
 زاجملا لامتحا فعضي هنإ روفصع نبا لاقو . دكؤملل ةقيقح لعفلا تبثو يزاجملا لامتحالا عفترا

 عفرل اهب دكؤي هذهو [اتلكو الكو ةماعو عيمجو لكو] هيجووهو نيرخأتملا ضعب لاق . ةتبلأ هعفري الو

 لمتحيو مهلك ءيجم هرهاظف ةكم لهأ ءاج تلق اذإ كنإف . مومعلا هرهاظ امب صوصخلا ةدارإ مهوت
 لامعتسا نأل مهبلاغوأ مهئاملعوأ مهفارشأ ءيجم تدرأف , ًاصاخ ىنعم ماعلا ظفللا اذهب تدرأ كنأ
 ةقيقح مهعيمج دارملا نأ ملعو زاجملا عفترا هوحنو مهلك كلوقبف عئاش زاجم هدارفأ ضعب يف ماعلا

 اتلكو الك تركذ اذإف « امهاتلك نادنهلاو امهالك ناديزلا ءاج تلق اذإ اذكو دحأ مهنم فلختي مل هنإو

 بيرغ ةماعو عيمجب ديكوتلاو يهكافلا لاق . نيتارملا ىدحإ وا نيديزلا دحا يئاجلا نا لامتحا عفترا

 لاق امك امهنم لكب دكؤي هنأ ليهستلا يف ركذ هنإف « كلام نبا عبت فنصملا نا الإ لاق امك وهو . ها

 موقلا ءاج لاقيف الهج وأ آوهس ةاحنلا ةماع كلذ لفغاو هيوبيس لعف امك ةماعو ًاعيمج لك عم ركذو

 رثكاب ةماع رسفي دربملا نا حاصفإلا يفو « دحاو ىنعملاو . مهلك اوءاج لاقي امك مهتماعوا مهعيمج

 ًاميمعت ال اصيصخت ديفيو ًاديكوت ال لك لدب نوكي اذه ىلعف كلذ يف هيوبيس فلاح هناو عيمجب ال

 ديكوتلا ظافلأ عيمج يأ [اهلاصتا بجيو] ركذملاو ثنؤملا عم حاصتف ةلفان يف اهتلزنمب اهيف ءاتلاو

 هل وه نم ىلع لديلو هب طبتريل ًاثيناتو ًاريكذتو ًاعمجو ةينثتو ًادارفإ فاكلا حتفب [دكؤملل قباطم ريمضب]

 ةليبقلاو مهتماع وأ مهعيمج وأ مهلك موقلاو اهنيع وأ اهسفن دنهو [هنيع وأ هسفن ةعيلخلا ا

 هلثم ىلإ ءيشلا ةفاضإ نم ركذ ام سيلو « امهاتلك نادنهلاو امهالك ناديزلاو اهتماع وا اهعيمج وا اهلك

 نم سيل هنأ ملعي اذهبو . هركذ نم دب ال لب ريمضلا ةين يفكي الو صاخلا ىلإ ماعلا ةفاضإ باب نم لب
 ىلع ةبوصنم يه لب ريمضلا دقفل هانعم اهيف ناك نإو ةفاك وأ ةبطاق وأ ةماع سانلا ءاج : وحن ديكوتلا
 هبارعإ يف اهلبق امل ةعبات ريغ اهنأ عم قلطملا لوعفملا ىلع وأ حصألا يف اهبحاصل ةدكؤملا لاحلا

 ًافالخ اهل ةدكؤم ام نم لاح «ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وه : ىلاعت هلوق يف ًاعيمجو
 ًافالخ نإ مسا نم لدب بصن نم ةءارق يف «اهيف الك انإإب : ىلاعت هلوق يف الكو ليقع نبال

 وه لب فاضي ال هتاوخأو عمجأ نأل مهعمجأب سانلا ءاج : وحن ًاضيأ ديكوتلا نم سيلو يرشخمزلل
 ىلع يا [سفنلا مّدقت نا طرشب] نيعلاو سفنلا يأ [امهنيب عمجت نأ كلور اهبحاصل ةدكؤم لاح

 ةراعتسم نيعلاو ةقيقح تاذلا يه سفنلا نأل « هسكع فالخعب هنيع هسفن ديز ءاجك نيعلا ىلع حصألا

 امهب دكأ اذإ ثنؤملاو ركذملا [درفملا عم نيعلاو سفنلا دارفإ بجيو] ةصوصخملا ةحراجلا نم
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 نوديزلا ءاجو اهنيعأ وأ (هسفنأ ناديزلا ءاج :لوقت عمجلاو ىنثملا عم لعفأ ىلع |هعمجو

 170 0 SSRN e , مهنيعأ وأ مهسفنأ

 نع كلذب زرتحا نيعلا مضب [لعفأ] نزو [ىلع] ةلق عمج [امهعمج] بجي [و] نتملا يف يذلا لاثملاك
 ءيشب دكؤي الف نيع عمج نايعأك لعفأ ريغ ىلع ةلقلا عمج نعو نويعو سوفن : وحن ةرثكلا عمج
 ركذملا ةينثت يف [لوقت] كلذك [عمجلا] عم [و] امهانعم يف اموأ ثنؤملاو ركذملا [ىنثملا عم] امهنم
 اولدع مهنكل . امهانيع وا امهاسفن سابتلا ناكف [امهئيعا وا امهسفنا] ورمعو ديز وا [ناديزلا ءاج]
 ركذملا عمج يف لوقت [و] دحاولا ءيشلاك وه اميف نيتينثت عامتجا ةهارك ىحصفلا ةغللا يف كلذ نع

 لعفأ ىلع امهعمجو يهكافلا لاق عمجلاب [ مهنيعأ وأ مهسفنأ] ركبوورمعو ديز ءاجوأ [نوديزلا ءاج]
 افهتينثتو امهدارفإ هعم زوجي لب همالك ةيضق وه امك بجاو ال حجار ىنثملا عمو « بجاو عمجلا عم

 رم فنصملا مالك هاضتقا امو : تلق . ها امهانيع وأ امهاسفنو امهنيع وأ امهسفن ناديزلا ءاج : وحن

 نبا هب مزجو ليهستلا يف كلام نبا هب حرص يذلا وه نينثالا ديكوت يف نيعلاو سفنلا عمج بوجو
 نينثالا ديكوت يف نيعلاو سفنلا ةينثتب هدلوو كلام نبا حرصو هحرشو عماجلا يف لاقو رطقلا يف اشم

 نييوحنلا نم دحا هب لقي مل طلغ هنإ لاقو « نايحوبأ كلذ عنمو امهانيعوأ امهاسفن ناديزلا ماق : وحن
 عمجلا اهحصفا تاغل ثالث امهيفف . نيعلا وأ سفنلاب لثملا دكأ اذإ روذشلا حرش يف لاق نكل « ها
 يماصعلا لاق . ها نيشبكلا سوؤر تعطق يف ةزئاجلا هجوألا يهو ةينثتلا دارفإلا نودو دارفإلا هنودو

 اهركذ نيشبكلا سوؤر تعطق ةلأسمو « ىنعملا يف عمج ةينثتلا نأل دارفإلا ىلع عمجلا ريتخا امنإو
 دارفإلا ظل امهنمضتم ىلإ ىنعم وأ اظفل فاضملا يف راتخي ليهستلا يف كلام نبا لاقف « نويوحنلا

 ىلثم وهو هلمضتم ىلإ فيضأ ام عمم ا يف لاقو . ها دارفإلا ظفل ىلع عمجلا ظفلو ةينثتلا ظفل ىلع

 : ىنعم وأ نيشبكلا سار تعطق : وحن اظفل

 نيرسع دنع هاوفألا يرغافك

 نيرسعع دنع ءاوفألا يرغاقك ٠-

 : هردصو هزجع اذهو تيبلا

 نيرع دنع هاوفالا يرغافك ىغولا ةموح يف يركبلا ينب تبأر
 . ها . هلأي يذلا هاوأم دسألا نيرعو امهنيرع دنع امههاوفأ نيرغاف نيدسأك يأ

 لومحم دنأل ةحتفلا نع ةباين ءايلاب بوصنم هب لوعفم | ينب] . هلعافو ضام لعف [تيأرإ : بارعإلا
 و فاضم ةموحو رورجمو راج [ ةموح يف | . هيلإ فاضم [ ي ركبلا] . فاضم | ينب | ٠ ملاسلا ركذملا عمج ىلع

 )١( نص / ۱ + عماوهلا عيه ىلع مقاوللا رردلا : ىطسشلا سمألا دما 76 .
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 هعيمج وأ هلك شيجلا ءاج :لوقت ىنثملا اهب دكؤي الو عمجلاو درفملا اهب دكؤي ةماعو عیمجو لکو
 مهتماع وأ مهعيمج وأ مهلك لاجرلا ءاجو اهتماع وأ اهعيمج وأ اهلك ةليبقلا تءاجو .هتماع وأ
 ناديزلا ءاج :وحن ىنثملا اهم دكؤي اتلكو الكو .ْنهتماع وأ ْنهعيمج وأ ْنهلك ءاسنلا تءاجو

 ا تا اا مما و خا ا اول نا اھالک

 نأ لصاحلاو .ها ةيتثتلاو دارفإلاو عمجلا هيف درو كلذ نإف امهنيرع دنع امهاف نيرغاف نيدسأك يأ

 ءابلا دازت نأ زوجيو ءامهتينثتف امهدارفإف حصفأ ىنثملا عمو بجاو عمجلا عم لعفأ ىلع امهعمج

 سيلف مهعمجأب اوءاج امأو ديكوتلا ظافلأ نم امهريغ يف كلذ زوجي الو هنيعب وأ هسفنب ديز ءاجك امهيف

 هيف ءابلاف لاق «نهسفنأب نصيرتي# : ىلاعت هلوق ءابلا ةدايز ىلع مهضعب جرخو رم امك ديكوتلا نم
 نهذلا بهذي ال صبرتلاب تارومأملا نأل عئاض انه ديكوتلا نأب مهضعب هذرو ديكوت نهسفنأو ةدئاز

 هراعشإل صبرتلا ىلع ثعبلا ةدايزل سفنلا تركذ امنإو هسفن ديز ءاج فالخب نهريغ رومأملا نأ ىلإ

 قح نأ ةدعاق ًاديكأت نهسفنأب نوك عنمي امم نأ ىلع لاجرلا ىلإ سفنلا حومط نم هنم نفكنتسي امب

 مكسفنأ متنأ متمق :وحن لصفنملاب ٌالوأ دكؤي نأ نيعلا وأ سفنلاب دكؤملا لصتملا عوفرملا ريمضلا
 نأ نكميف ينيمامدلا لاق . مكسفنأ ةعمجلا موي متثج :وحن ام لصافب دكؤملا نيبو هنيب لصفي وأ

 الو متمق :وحن ريمضلا ىلع فطعلا يف ةدئازلا الب يفتكي امك ةدئازلا ءابلاب لصفلا يف ىفتكا انه لاقي

 : وحن هلماعب أزجت نإ ثنؤملاو ركذملا [درفملا] اهنم لكب يأ [اهب دكؤي ةماعو عيمجو لكو] ديز
 امهنم لك ةمألاو دبعلاو مومعلا هرهاظ امب صوصخلا ةدارإ عفرل اهنأل اهعيمج ةمألاو هلك دبعلا تيرتشا

 [و] هلماعب الو هتاذب ازجتي ال هنآل هلك ديز ءاج زوجي الف هتاذ رابتعاب ازجتي مل نإو ءارشلا رابتعاب ازجتي
 الو] رخآلا مقوم هعوقو حصي هئازجأ نم دحاو لكف هتاذب أزجتي هنأل ثنؤملاو ركذملا [عمجلا] اهب دكؤي

 ةليبقلا تءاجو هتماع وا هعيمج وا هلك شيجلا ءاج لوقت] اتلكو الكب اهنع ءانغتسا [ىنثملا اهب دكؤي

 ٌنهعيمج وأ ّنهلك ءاسنلا تءاجو مهتماع وأ مهعيمج وأ مهلك لاجرلا ءاجو اهتماع وأ اهعيمج وأ اهلك

 ةصاخ [ىنثملا امهب دكؤي اتلكو الكو] اههبشأ ام اهب سقو طورشلل ةعماج اهلك ةلثمألا هذهف [ّنهتماع وأ
 درفملا لولح حص نإ ىنثملا امهب دكؤي امنإو عمجلاو درفملا يف نالمعتسي الف ىنعم ناينثم امهنأل

 ناديزلا ضام لعف ءاج هبارعإو [امهالك ناديزلا ءاج : وحن] لكلاب ضعبلا ةدارإ مهوت ناكمإل هلحس

 « لوعفملا نم لاح ةلمجلاو ‹ روصقم مسا هنأل رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةرسكب رورجسم هيلإ فاضم [ىغولا]

 نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو فاكلاب رورجم هاوفألا يرغاف نيدسأك يأ فوذحمم فوصومل ةفص [يرغافك]

 هيلإ فاضم [نيرع] « ناكم فرظ [دنع] « هيلإ فاضم [هاوفألا] و فاضم [يرغاف] « ىنثم هنأل ةرسكلا

 9 ملعا هللاو ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم

 . عمجوهو [هاوفألا] ىلإ رغاف ىنثم وهو [يرغاف] فاضأ ثيح [هاوفألا يرغاف] : هلوق هيف دهاشلا
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 اهلك دعبو عمجأب هلك دعب تؤي نأ زوجيف ديكأتلا ةي وقت ديرأ اذإو ءامهاتلك تادنملا تءاجو

 ل ل ا :یلاعت هللا لاق عمجب ُنهلك دعبو نيعمجأب مهلك دعبو ءاعمجب

 Ê ‹ عج نهلك ءاسنلاو ءاعج اهلك ةليبقلاو عمجأ هلك شيجلا ءاج :لاقيو «نوعمجأ
 0 الا ا ! سس اسال

 ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف دكؤملا عبتي ديكوتلاو ديكوت امهالك ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو لعاف

 ةفاضإلاب رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلاو ىنثملا ىلع لومحم هنأل ةمضلا نع ةباين فلألا هعفر

 الو هلبق يذلا بارعإك هبارعإو [امهاتلك نادنهلا ثءاجو] ةينغتلا ىلع نالاد نافرح فلألاو ميملاو

 عب دب الو نينثا عم الإ نوكي ال ماصتخالا نآل امهدحأ ةدارإ لمتحي ال ذإ امهالك ناديزلا مصتخا لاقي

هالك ورمع شاعو ديز تام لاقي الف دكؤملا ىلإ دنسملا ىنعم دحتي نأ ًاضيأ كلذ
 دارملا مث . ام

 اذإو] امهاتلك دنهو بئيز تءاجو امهالك ورمعو ديز ءاج : : وحن لخديف نينثا ىلع لد ام انه ىنثملاب

عمجأب] هلك ةظفل دعب يأ [هلك دعب ىتؤي نأ زوجيف] هيلإ ماقملا جايتحا دنع يأ [ديكأتلا ةيوقت ديرأ
] 

 رمع نزوب [عمجب نهلک دعبو نيعمجاب مهلك دعبو] ءالعف نزوب [ءاعمجب اهلك دعبو] لعفأ نزوب

 ءاعمج يف ثينأتلاو عمجأ يف لعفلا نزوو ّنهيف رّدقملا فيرعتلل فرصلا نم ةعونمم ةثالثلاف لحزو

ح ءافلا هبارعإو [4نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسفإ : ىلاعت هللا لاق] عمج يف لدعلاو
 فطع فر

 ناث ديكوت نوعمجأ ةفاضولاب رج لحم يف ءاهلاو يونعم ديكوت مهلك لعاف ةكئالملا ضام لعف دجس

 يج ىلع لومحم هنآل ةمضلا نع ةباين واولا هعفر ةمالعو هعفر يف هعبت هبارعإ يف دكؤملا عبتي ديكوتلاو

 مهضعب لاق . درفملا مسالا يف اناك نيذللا نيونتلاو ةكرحلا نع اضوع تديز نونلاو ملاسلا ركذملا

ف اودجس لب دحاو تقو يف اودجسي مل مهنأ مهوتي نم مهوت عفر مهلك دعب نوعمجأ رکد ةدئاف
 نينقو ي

 : ىلاعت هلوقب د درو « قرفتلا لامتحا حفر ديفت ع 50 صيصختلا لامتحا عفر ديفت لكف نيفلتخمم

 لاقي دقو . تقولا داحتا ىلع عمجأل ةلالد الف دحاو تقوب صتخمي ال ءاوغإلا ذإ (نيعمجأ مهنيوغال»

 هلوق ليلدب ايندلا مايأ م ميمج ةيألا يف هب دارملا نأل ٠ تقولا داحتا ىلع نيعمجأ مهنيوغال يف ةلاد يه

 ةلالدب لاف مل نعل تاو رمح اا مايأ لعجف 4 مولعملا تقولا موي ىلإ# : هدعب یلاعت

 ديكوت عمج عمجأف [عمجأ هلك شيجلا ءاج لاقيو] دربملاو ينزاملاو ءارفلا لعفلا تقو داحتا ىلع نيعمحأ

 ةعمتجم ءاعمج فدا ري دقو ًاعيمج ىنعمب دملاب |« ءاعمج اهلك ةليبقلاو] ةي وضتلا ةدايز ضرخل دبكوت اعد

 ةعمتجم بوبعلا نم ةميلس ى « ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت امك د : ثبدحملا يقف . ًاديكوت ديفت الف

 هنأ هليثمت نم ديفتسا دقو ٠ 0 حتفو ميجلا مضب | عمج نهلك ءاسنلاو | اهب عدج ال اهللماثتا ءاصعألا

 رهو نييرصبلا روهمج بهذم اءاهو , ناواعمج الو ناعمجأ لافي الف ءاعسح الو ممحأ م ال

 لاو ناعمجا نادب لا اح لاقبف امهتينثت نوصوحلا» شمالا راحأو . عمتي مل 0 خجلا

 نأ ظافلألا هذه ىف بلاخلا ناك امل مث . ءاعنتو مندأ : وحن امه زاد امف راج فاللخلا اهو لاها«.
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 دعب ىتؤي دقو «نيعمجأ مهنيوغأل» :وحن لك نودب عمجو نيعمجأو ءاعمجو عمجأب دكؤي دقو
 نوعصبأ نوعتكأ نوعمجأ مهلك موقلا ءاج :وحن عتبأو عصبأو عتكأ : يهو . هعباوتب عمجأ

 فطعي ال دحاولا ءيشلا نأل ضعب ىلع اهضعب فطعي ال كلذلو دحاو ىنعمب يهو «نوعتبأ

 لا م لا

 ديكوتلا دعب هتاوخأو عمجأب دكؤي امنإ : لاق هنأ ىنغملا يف ماشه نبال عقو لب لك عم اهب ديكوتلا ىلإ

 : ىلاعت لاق . هنم وهس اذه ينيمامدلا لاق نكل (نوعمجأ مهلك ةكئالملا دجسفإ» : وحن لكب

 جا يفو « ريثك ليزنتلا يف هلثمو (نيعمجأ مكادهل ءاشولوإ : ىلاعت لاقو 4 نيعمجأ مهنيوغألا»
 ىف هدورو ةرثكل هزاوج نايح وبأ هلاق امك راتخملاو ًارايتخا لك نود عمجأ دكؤي ال هنأ ىلع روهمجلا

 هلع هلق د حيحصلا يفو « نيعمجأ مهدعومل منهج نإو : ىلاعت هلوقك حيصفلا مالكلاو نآرقلا

 هريدقت رّدقم مسق باوج يف ةلخاد ماللا هبارعإو [4 نيعمجأ مهنيوغألا» : وحن] ىهتنا 0 عمجأ

 ًابوجو هيف رتتسم هلعافو ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف نيوغأ 2 هّللاو

 هبارعإ يف دكؤملا عبتي تي دكؤملاو ءاهلل ديكأت نيعمجأ عمجلا ةمالع ميملاو هب لوعفم ء ءاهلاو انآ هريدقت

 e E دا وق نا ل دبع العز ع لا

 هيوتسرد نبا زاجأ : : ءاقنع نيا لاق . لاح ةيآلا يف يعمجا برعي لك نع ر عمجأ لامعتسا

 وهو اهعوضوم نع تجرح دق نوكت هيلعو حيحصلا وهو يوغللا دجملا لاق . ًالاح نيعمجأ بارعإ

 [هعباوتب عمجأ دعب ىتؤي زي دقو] الاح اهبارعإ عنم حصألاو فيعض اذه نكلو اهيف عويشلا ريدقتب فيرعتلا

 [عتكأ يهو] ديكأتلا ظافلأ عيمجب ىتؤي ىتح زاجملا عفتري ال هنأ هيوبيس نع لقنو ديكأتلا ةيوقت ةدايزل

 نم ذوخأم ةلمهملا داصلاب [عصبأو] مات يأ : عتكأ لوح مهلوق نموأ عمتجا اذإ دلجلا عتكت نم ذوخأم

 نوعمجأ مهلك موقلا ءاج : وحن] قنعلا لوط وهو عتبلا نم ذوخأم [عتبأو] عمتجملا قرعلا وهو عصبلا

 ةفاضنإلاب رج لحم يف ءاهلاو ديكوت لك لعاف موقلا ضام لعف ءاج هبارعإو [نوعتبأ نوعصبأ نوعتكأ

 اهنأل واولا اهيف عفرلا ةمالعو قولا يقال عيان لكل عار هدعب امو نوعتكأ عمجلا ةمالع ميملاو

 لك ليقو « ةيلاوتملا تافصلاك قباسلا دكؤملل ديكوت اهنأ حصألاو ملاسلا ركذملا عمجلا ىلع ةلومحم

 د كلذدلو] ىنعملا ةدحتم يأ [دحاو ىنعمب] يونعملا ديكوتلا ظافلأ يأ [يهو] هلبق امل ديكوت اهنم

 نوعمجأ ةنجلا َنلخدتل » : 2 هلوقك فطع ريغ نم ةعباتتم دروت لب [ضعب ىلع اهضعب فطعي

 نأل] ضعب ىلع اهضعب فطع نسحي الف دحاو اهانعم هذهو يناعملا دّدعت ديفي فطعلا نآل « نوعتكأ

 ضعب ىلع اهضعب فطع زوجي اهنإف تافصلا فالخب [ضعب ىلع هضعب فطعي ال دحاولا ءيشلا

 ىلع لدا هنأل كلذك وهو هيلع عمجأ عباوت ميدقت زوجي ال هنأ هترابع تمهفأ دقو , اهيناعم دّدعتل
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 ممر ع ت5 دن دعدب د6 ف اكادف دم الام هام ا ماراو ناوين نارام هدر ا عافأاق يام ماو نايف وو او مالم و ادفاف ايو ده دفو اياه واه هاو ةاقاف ادق افاه اواو

 ىنعم ىلع اهتلالد روهظ مدعل هنود عمجأ دعب امب دكؤي ال هنأ ىلع روهمجلاو ةيعمجلا وهو دوصقملا

 لوق وحنب اولدتساو ناسيك نباو نويفوكلا هزاجأو « دارفإلا لاح يف اهل ىنعم ال ليق لب « ةيعمجلا
 : رعاشلا

 ًاعتكأ الوح ءافلذلا ينلمحت

 هنأ ملعاو . يتآيس امك فيعض وهو ةركذلا ديكوت هيف نأ ىلع ةرورضلا ىلع روهمجلا هلمحو

 5 عتبو عصبو عتكب عمج دعبو ءاعتبو ءاعصبو ءاعتكب ء ءاعمج دعب ىتتؤي ركذ امب عمجأ دعب ىتؤي امك

 ال حجار وه ليقو « عتبأ مث عصبأ مث عتكأ ةدام مّدقتف طمنلا اذه ىلع اهب نايتإلا بوجو حصألاو

 امهيأ ميدقت زوجيف ةصاخ عتبأو عصبأ نيب بيترت ال ليقو « ليهستلا يف كلام نبا هب مزجو بجاو

 ًامتكأ لوح ءافلذلا ىثتامحت 1

 : هلبقو هلثاق مسا ملعي ملو . زجرلا نم تيبلا
 1 نف ايف تت معتيلاي

 : هلعبو

 اعمجأ يكبأ رهدلا تللظ اذإ اسعبرأ ى "تطويق اذإ

 فنالا رغص وهو كيرحتلاب فلذلا نم ذوخأم وهو « فنألا ثنؤمل فصو هلصأ [ءافلذلا] : ةغللا

 عالوح] «هتيفصو ىلع آيقاب املع نوكي نأ انه زوجيو . ةأرما هب تيمسف ةيملعلا ىلإ لقن مث « ةبنرألا ءاوتساو
 . الماك امات [ًاعتكأ] اماع

 نمت فرح [تيل] [ينثيل] موق اي هريدقت فوذحم ىدانملاو ءادن فرح وأ هيبت فرح اي : بارعإلا
 ربح [ًايبص ] « همسا [ءاتلا] , صقان نضام لعف ناك [تنك] ء تيل مسا [ءايلا] « ةياقولل [نونلا] . بصنو

 2 . عراضم لف [لمستا ۰ تيل ربخ عفر لحم يف هربخو همساو ناك ةلمجو يبصل تعن [آعضرم] « ناك

 زوجيو عبق رم ريم نم ًالاح 0 نأ زوجي يلو سيح لمان [ءافلذلا] هلوعفم [هايلا] 2 نال [تونلا]

 زاوج نم نييفوكلا بهذم وهو اعتكأب لوح وهو ةركنلا دكأ ثيح [اعتكأ لوح ] : هلوق وهو ناث دهاش هيفو
 تويرصبلاو 1 كلذ وحنو لوجو ماعو رهشو مويك نافورعم رخخاو لوا اهل نوكي ناب ةدودحم تناك اذإ اهديكوت

 . افرصتب ها . ةدودحم ريغ وأ ةدودحم تناك ءاوس آقلطم كلذ نوبأي

 , ٠۵۷ نم / ؟ ع بدآلا ةنازح , 15١١-5١١ نص / ۳ ج للجلا ةسلم ٠ نيدلا يبحم دمحم (۱)
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Bannon eonم هام هدر هاو اف دمام دماق اماما هاو هاما ام هدم اسهر قداس م هاف او اوم هوا و عفو هدفا قاعي اق هيام م  

 ريغ يف ,ةتاوخأو عمجأ نم ءيش لامعتسا زوجي ال هنأ حصألاو روفصع نباك ماشه نبا هيلعو تئش
 نإف عتبأف عصبأذ عتكأف عمجأف لكف نيعلاف سفنلاب تأدب اهلك ديكوتلا ظافلأ تعمتجا اذإو ديكأتلا
 امو عتكأب تأت مل عمجأ تفذحوأ كلذكف لك وأ كلذكف نيعلاوأ ًابترم اهدعب امب تيتأ سفنلا تفذح

 . رم امك اهنودب هب ىتؤي الف عمجأل ديكوت كلذ نأل هدعب

 بلعثو ينج نباو يسرافلاو شفخألا دنع فاكلا حتفب دكؤملا فذح زوجي ال [دئاوف]

 هنم اولعجو فورخ نباو رهاط نباو ينزاملاو هيوبيسو ليلخلا هزاجأو حصألا وهو مهيقفاومو
 مكنيعأ ريدقتلا نأو بوصنم ريمضل ديكوت نيعمجأ نأ ىلع « نيعمجأ ًاسولج اولصف » : ايب هلوق
 ءارقلل ًافالخخ ةزمهلا رسكب امإب اهحتفب دكؤملاو فاكلا رسكب دكؤملا نيب لصفي نأ زوجي الو نيعمجأ
 ىلع قاب وهو ديكأتلا ظافلأ نم ءيش لماعلا يلي الو مهضعب وأ نيعمجأ امإ كموقب تررم زاجأ هنإف

 نوثّدحتي مهتماع وأ مهعيمج لوقتف هريغ وأ ءادتبالا يأ : ًاقلطم ةماعو ًاعيمج الإ ديكأتلا يف هلاح
 ةرثكب ءادتبالا يف اتلكو الكو لك الإو ديكوتلا يف امهلامعتسا ةلقل كلذو « مهتماعو مهعيمجب تررمو
 اتلك» : ليزنتلا يفو . ناغلاب امهالك برعلا ضعب نعو «آدرف ةمايقلا موي هيتآ مهلكوإط : وحن

 : زجارلا لاقو «اهلكأ تتآ نيتنجلا
 ةدئازب تنرق دق امهاتلك

 ةدئازب تنرق دق امهاتلك 5

 . زجرلا نم تيبلا

 ضعب يفو [ةدحاو ىمالس اهيلجر تلك يف] >٠ عماوللا رردلا يف امك هردصو ةماعن فصو يف وهو

 © ينيعلا يف امك ىوريو ها سكعلاب اهضعب يفو يناثلا يف [ةدئازو] لوألا رطشلا يف [ةدحاو] تاياورلا

 . [ةدئازب ةنورقم امهاتلك]

 ماظعلا يهو تايمالسلا ةدحاو يه ميملا حتفو ماللا فيقشحتو ةلمهملا نيسلا مب [ىمالس] + ةغللا

 . لجرلاو ديلا نم عباصألا لصافم نم نيلصفم نيب نوكت يتلا

 ةفوذحملا فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو يفب رورجم تلك « رج فرح يف [تلك يف] : بارعإلا

 ٍىنثم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم هيلإ فاضم [يلجر] و فاضم تلكو روصقم مسا هنأل رذعتلل ةرورضلل

 ادتبم [ىمالس] ءمدقم ربخ رورجملاو راجلا ةلمجو هيلإ فاضم ةماعنلا ىلإ دئاع ريمض [ءاهلا]و فاضم يلجرو

 )١( ج ١ / ص ١١ ج بدألا ةنازخو ء. ١ / 1۲ص .

 ج نابصلا ةيشاح شماه رظنأ (؟) ١ / ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا « ۷۷ ص ١ / ص 09 .
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oeuvre وواق هر امان هدفا هدف دورا ماقام هراه هاو RRNA 

 لماك ىنعمب لك ةيعبات مزليو ًارورجم وأ ًالوعغم وأ عاف درت نأب كلذو ةلقب ءادتبالا ريغ عمو

 : رعاشلا لوقو « ةاش لك ةاش انمعطأ : وحن آديكوت ال ًاتعن اقلطم هعوبتم لثم ىلإ هتفاضإو

 عوفرم أدتبم [اتلك] 3 ىمالسل ةفص [ةدحاو] 3 روصقم مسا هنأل رذعتلل فلألا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم

 فرح فلألاو دامع فرح [ميملا] و هيلإ فاضم ريم [ء اهلا] و فاضم اتلكو ىئثملا ىلع لومحم هنأل فلألاب

 بئانو ثيناتلل [ءاتلا] ٠ لوهجملل ينبم ضام لعف [نرق] . ةيقحت فرح [دق] [تنرق دق] ء ةينثتلا ىلع لاد

 ةراتو 4 لظمللا ىلع اوج ًادرفم ةرات الك ىلإ ريمضلا دوعو اتلك ىلإ دوعي يه هريدقت آزاوج هيف رثتسم لعافلا

 عفر لحم يف هيئانو لعفلا ةلمجو [نرق] هلوقب قلعتم رورجمو راج [ةدئازب] 1 زئاج ىئعملا ىلع المح ىئثم

 . ىلوألا ةلمجلل ديكات هربخنو ادتيملا ةلمجو ۽ ادتبملا ربح

 . مهمالك يف ةرثكب أدتبم يتأي هنأ ثيح امهاتلك : هلوق هيف دهاشلا

 دلاخج مآ اي موقلا لبيك موقلا مه مهؤامد جلفب تناح يذلا ناف “~۳

 باتك يف يناولحلاو ٠ فلتخمملاو فلتؤملا يف يدمالاو «نييبتلاو نايبلا يف ظحاجلا هازع تيبلا

 ءراولا طاقسإب يذلا نإ ظفلب هدشنأ ظحاجلا نأ الإ “ةكيبز نب بهشأل مهمأ ىلإ نيبوسنملاو ءارعشلا ءامسا

 لئابقلا راعشأ راتخم تباتك يف مامٿ وبا مازعو . تثتراح يتلا 0 طفلي يناولحلاو ىذلا نإف لذفلب يدمالاو

 قيرط يف عضوم [ جلف] و صاصق الو ةيداب مهل ذحؤي مل ًارده تبهذ يآ [مهؤامد تناحإ : ةغللا

 ةلحرم نورشعو عبرا ةكم ىلإ هنم نزام دالب نم م ةكم ىلإ ةرصبلا

 نوفوصوملا نولماكلا لاجرلا مه اره مهؤامد تيهذو 03 جلف ع عمق ومب اوكله نيذلا نإ : ىنعملا

 . مهيبدناو مهبكباف .الاخ مأ اي كلذ يملعاف ةميركلا ميشلاو ةديمحلا تافصلاب

 [ءاتلا] . ىضام لعف [ناحإ ء[نإ | مسا لوسوم مسا | يذلا] ءبسنو ديكوت فرح [ثنإ | : بارعإلا ٠

 تناحبب قلعتم رورحصمو راجح | جلفب | 3 لوسصويلا اید ةل هجلاو هيلإ فاستم |[ ءاهلا | 1 لعاف | ؤامد | ث net اال

eلجأل هل ديتان هيلإ فاضم | موقلا | و فاضم لكؤو موقلل ةفص | لك | 5 ربح  

 ها 1ما ىلإ فاضم [دلاخ | هرهاتذلا ةسنؤلاب اين ويح فاسق یدانم أا ىمادن و رح اب |مأ ايا عملا

 ًالخفل هعوبتمل امم رهاظ مسا ىلإ اهتاس اال اا وب ال انمي ءا ثيح [موقلا لك : هلوف هردو هالا

 نم لولا رعاشلا فذح ثيح يالا نإ . هم دهاشلاو هلوف ىف ليصسملا هركد امك ناث دهاش ه۹ ی ٥۹

 , ها ليام ةعل كلذو فسحتلل ن ولا فدحف نيدلا هاا يذلا



 .نييرصبلا دنع ةركنلا ديكوت زوجيالو هفيرعنو هضفخو هبصنو هعفر يف دكؤملل عبات ديكوتلاو

 لكو مئاق لجر لك لوقتف ةفرعم ىلإ افاضم ال ةركن ىلإ ًافاضم لك ربخ يف ىنعملا رابتعا بجيو

 ام ناك نإف حلاوص ٌنهتذختا ءامإ لکو نوحلاص مهتيرتشا ناملغ لكو نانواعتم نيقيفر لكو ةمئاق ةأرما

 مئاق مهلك : : وحن ىنعملا رابتعاو ظفللا رابتعا كل لب ىنعملا ةاعارم بجت مل ةفرعم لك هيلإ فيضأ

 « لدتت هيلع امو لك ماكحأ و ءامس يكبسلا يقتلا ةمالعلل فلؤم ةلأسملا هذه يفو ن ومئاق مهلكو

 ناك نإ [هبصنو] ًاعوفرم ناك نإ [هعفر يف] اهحتفب [دكؤملل عبات] فاكلا رسكب دكؤملا يأ [ديكوتلاو]

 اهلك ديكوتلا ظافلأ نأل ۾ هریکنتو لقي ملو ةفرعم ناك نإ [هفيرعتو] ًاضوفخ ناك نإ [هضفخو] ًابوصنم

 ةيسنجلا ةيملعلاب وأ ةفاضإلا ةينب ةفرعم وه اهتم فضي مل امو اظفل دكؤملا ريمضل اهتفاضإل فراعم

 عمجأ عنمف لومشلاو ةطاحإلا سنج < ىلع ةيملعلاب هتاوخأو عمجأ فيرعت نأ حصألاو ءاقنع نبا ةرابعو

ينب تفرعت اهنأ ىلع ءانب ةيملعلا هبش ليقو : لدعلاو ةيملعلل هعباوتو عمجو نزولاو ةيملعلل هعباوتو
 ة

 ظافلاب [ةركنلا ديكوت زوجي ال7 اذهل [وز ها 4 ةادأ ريغب فيرعتلا يف ملعلا تهبشأف ةفاضإلا

 ىلإ شفخألاو نويفوكلا بهذو ال مأ اهديكوت دافأ ءاوس يأ : ًاقلطم [نييرصبلا دنع] يونعملا ديكوتلا

 ةمولعم ةَدم ىلع لدي امم لوحو رهشو ةليلو مويك ةدودحم ةركنلا تناك نأب دافأ نإ اهديكوت زاوج

 نألو هب عامسلا ةحصل هبتك عيمج يف كلام نبا هراتخاو لكك ةطاحإلا ظافلأ نم ديكوتلا ناكو رادقملا

 هعفري لامتحا هلوق يفف هرثكأ ديري دقو رهشلا عيمج - ديري دق آرهش تمص : لاق نم نأل ةدئاف هيف

 ام : ةشئاع لوقب هيلع لدتساو حيحصلا وه | اذهو : حضوألا يف ماشه نبا لاق . ديكوتلا

 : رعاشلا لوقو « ناضمر الإ هلك ًارهش ةي هللا لوسر ماص

 بجر هلك لوح ةدع تيلاي | بجراذل يق نأ هقاش هنكل

 : ظفلب تيبلا اذه ةعامجو كلام نبا دشنأ دقو

 بجر هلك رهش ةذع تبلاي

 بجر هلك لوح ةدع تيلاي ٠ بجراذليق نأ هقاش هنكل 44

 : اهلوأ ةملك نم يلذهلا بدنج نب ملسم نب هللا دبع : هلئاق . طيسبلا نم تيبلا

 ابرط ىهنلا دعب يل كفني امأ ءاعبرألا مويل لاجرللاي

 ابقتنم بازحألا دجسم ىلإ يتأي يننتفيهيف لازغلازي ال ذإ

 ريخلاو ادتبملا نيءزجلا بصن ىلع ابجر هلك لوح ةدع تيل اي دهاشلا تيب يف ءابدألا دنع ةياورلاو

 ىلع اورثعي مل نيح هوريغ ةاحنلا نكلو « ميمت ونب مه لاقيو « برعلا ضعبل ةفيعض ةغل يهو تيلب اعيمج

 . ةملكلا ةيقب

 . قوسلا نم هقاس ىوريو هقوش راثأ وأ هبجعأ [هقاش] : ةغللا
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 نوكي نأ ىنمت رعاشلا نال هيلع دسفي ىنعملا نأل : يرهزألا لاق . ر رر ماخع نبارلا#

 ر ىو ا هيفا ضد الو ا ی ارامل لاق بيكر آیا ا نم رکا

 بحجر هلك نؤكي نأ قمتي تي یتح بجر ريغ هضعبو بجر هضعب نوكي ال دحاولا رهشلا نال بجر هلك

 ةيملعلا ىوس هيف رهظي ال ذإ رهاظلا وهو فرصنم هنأ آنونم بجرب هريبعت نمضت دقو يماصعلا لاق ها

 بجرلا نع لدعلاو ةيملعلل فرصنم ريغ هنأب ينازاتفتلا ةمالعلا مزج نكل ةمئألا ضعب حرص كلذبو
 نيبو هئيب قرفي دقو ها ةرورضلل تيبلا يف هفرصف اذه ىلعو « فرصلا نم هعنم نم ةغل يف سمأك
 مل هنإف اذه فالخب كموي لبق يذلا مويلل مسا وه ذإ ةيملعلا هيفو فرصلا عنم هيف عمس كلذ نأب سمأ

 . عنتما لدعلا هيف انردقو نيعم هب ديرأ نإف ةركن لمعتسي هنأبو هفرص عنم برعلا راعشأ يف عمسي

 لوعفم [ءاهلا | « ضام لعف [قاش] . همسا [ءاهلا] ٠ بصنو كاردتسا فرح نكل [هنكل] : بارعإلا
 [بجر] . أدتبم ةراشإ مسإ [اذ] « لوهجملل ينبم ضام لعف [ليق] « بصنو يردصم فرح [نأ] .دب
 « قاش لعاف عوفرم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو . لوقلا لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو . هربخ

 « فوذحم یدانملاو ءادن فرح وأ هيبلت فرح [اي] ١ نکل ربخ عفر لحم يف هلوعفمو هلعافو « قاش ةلمجو

 « لوحل ديكوت لك [ هلك | ١ هيلإ فام [لوح ] , فاضم ةدعو « تيل مسا [ةدع] « بصنو نمت فرح [تيل |
 ىلعو . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم ةاحنلا ةياور ىلع وهو تيل ربح [بجر] . هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم لكو
 . ةرهالخلا ةحتفلاب بوصنم ءابدألا ةياور

 ةركنلا نال شفحألاو نييفوكلا دنع لكب لوح يهو ةركذلا دكأ ثيح [هلك لوح | : هلوق انه هيف دهاشلا
 نييرصبلل افالخن [هلك] وهو ةطاحالا ظافلأ نم ديكوتلاو « نافورعم رخاو لوأ اهل يأ ةدودحم لوح يهو انه
 . 22فرصتب ها , ًاقلطم يونعملا ديكوتلا ظافلأب ةركنلا ديكوت نوزوجي ال مهنإف

 41١4 - 418 نص دلا رطف عرش قىفحتت اهلا لل س الا يبحم دمحم (۱)
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 لدبلا باب
 يف هعبت لعف نم لعف وأ مسا نم مسا لدبأ اذإو ةطساو الب مكحلاب دوصقملا عباتلا وه

 نم لكلا لدب لاقيو ءيڻلا نم ءيڻلا لدب :لوألا : ماسقأ ةعبرأ ىلع لدبلاو . هبارعإ عيبمج

 ل و وتلا ومس ا لكلا

 لدبلا باب
 : ةغل [وه] ريركتلاو نييبتلاو ةمجرتلا هنومسي نويفوكلاو « نييرصبلا حالطصا هب ريبعتلاو

 لماش سنج اذه [عباتلا] احالطصاو . هاهنم ًاريخ انلدبي نأ ابر ىسعإ# : ىلاعت لاق . ضوعلا
 لبي فوطعملا ادع ام عباوتلا ةيقبل جرخم اذهو « هعوبتم نود يأ [مكحلاب دوصقملا] عباوتلا عيمجل

 يهو اهعوبتم هب دوصقملا لب « مكحلاب ةدوصقم تسيل نايبلا فطعو ديكوتلاو تعنلا نإف تابثإلا دعب

 عقاولا مكحلاب ادوصقم سيل يفنلا دعب نكلو لببو باجيإلا دعب الب فوطعملاو دوصقملل تالمكم
 طقف مكحلاب دوصقملا وه سيلف فطعلا فرحا ةيقبي فوطعملا اماو . هلبق ام وه هب دوصقملا لب هلبق

 الب] طقف مكحلاب دوصقملا وه هنإف لدبلا فالخب هيلع فوطعملاو فوطعملا وه مكحلاب دوصقملا لب

 رهاظو . ةطساوب نكل مكحلاب دوصقم هنإف تابثإلا دعب لبب فوطعملا جرخف هعوبتم نيبو هنيب [ةطساو

 ركذ نآل لدبلل ةمدقمو ةئطوت ركذ امنإو < « مكحلاب ًادوصقم سيل هنم لدبملا نأ روكذملا فيرعتلا

 دنع لماعلا ريرقت مكح يف ناك اذهلو هريرقتو مكحلا ديكوت ديفي هركذل ةئطوتلا دعب ةبسنلاب دوصقملا

 ةهج نم هب نونعي امنإ حرطلا مكح يف هنم لدبملا نيريثك لوقو حرطلا هعوبتمب يوني الو روهمجلا
 ريمضلل نكي مل الصأ ديزب ٌدتعي ملول ذإ هسأر آديز تبرض : وحن زاوج ليلدب ظفللا نود ًابلاغ ىنعملا

 « بارعإلا يف كيرشتلا همكحو « لاعفألاو ءامسألا لخخدي لدبلا مث . ءاقنع نبا هلاق هيلإ دوعي ام

 ضقفخو بصنو عفر نم [هبارعإ عيمج يف هعبت لعف نم لعف وأ مسا نم مسا لدبأ اذإو] لاق اذهلو

 لماع سفن هلماع ليقو « رج فرح ناك نإ ًاريثك رهظيو « هعوبتم لماع سنج نم رّدقم هلماعو « مزجو
 ذإ . آعبات هتيمستل اورظن مهنأكو نورخآو كلام نبا هراتخاو الصأ لماعلا راركت ةين ىلع سيلو هعوبتم

 روهشملا ىلع [ماسقأ ةعبرأ ىلع لدبلاو] هعوبتم لماع وه هلماع ناك اذإ الإ ةقيقح كلذ هيلع قدصي ال

 نيع لدبملا تاذ نوكت نأب ىنعملا يف هل واسم ءيش نم ءيش لدب يأ [ءيشلا نم ءيشلا لدب لّوألا]

 هامسو [لكلا نم لكلا لدب لاقيو] امهموهفم فلتخا نإو آدحاو امهنم دارملا نوكيو هنم لدبملا تاذ

 لدب لكل ةحلاص تارابعلا هذه نأل لاق . هنم لدبملا ىنعمل قفاوملا يأ : قباطملا لدبلا كلام نبا

 يذ ىلع الإ قدصت ال اهتإف لكلا نم لكلا لدب نييوحنلا لوق فالخب ىنعملا يف هنم لدبملا يواسي

 لدب لاقي نأ ةديجلا ةرابعلاف . ءازجألا نع هزنم هناحبس هّللاو ىلاعت هللا مسا يف عقي لدبلا اذهو ءازجأ

 كفو



 :ىلاعت لاقو ؛#نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندهأ» : ىلاعت هللا لاق كوخأ ديز ءاج :وحن

 كلذ ناك ءاوس لكلا نم ضعبلا لدب :يناثلا .رجلا ةءارف يف هلا ديمحلا زيزعلا طارص ىلإ»

 لا بت هما ,هيثلث وأ هفصن وأ هللث فيغرلا تلكأ :وحن ًاريثك وأ اليلق ضعبلا

 يلبم لك ىلع لأ فنصملا لاحدإ مث قباطملا لدبلا وأ ءيشلا نم ءيشلا لدب وأ قفاوم نم قفاوم
 دنع ضعبو لك ىلع لأ لاخدإ زوجي ال ةمئألا ضعب لوقب ضرتعم وهو نيريثكل عقو ام ىلع

 سيلو . ضعبو لك ىلع لأ لاحدإب صاوخلا نم ريثك طلغي سيل باتك يف هيولاخ نبا لاق . روهمجلا

 يرهزألا نع مهضعب لقن نكل ها نآرقلا لزن كلذبو ةفاضإلا ةين يف ناتفرعم امهنأل برعلا ةخل نم
 برعلا بهذم نأل يعمصالا هابأ نإو ضعبو لك يف ماللاو فلألا لاخخدإ نويوحنلا زاجأ : لاق هنأ

 :ةنموماقلا يفو . ارمضم امإو ًارهاظ امإ ةتبلأ ناتفاضم امهنأل امهيلع ماللاو فلألا لود زاوج مدع

 [كوخأ دير ءاج : وحن ] ها زئاج وهو ماللاو فلألاب برعلا نع ءىجت مل ناتفرعم ضحعبو لکو

 هعفر يف هعبت هبارعإ يف هئم لدبملا عبتي لدبلاو لك نم لك لدب وخنأ لعاف ديز ضام لعف ءاج هبارعإو
 ىلع ناقدصي كومثاو ديزف ةفاضإلاب رج لحم ىف فاكلاو ةتسلا ءامسألا نم هنأل واولا هعفر ةمالعو

 هبارعإو [(نيذلا طارص ميقتسملا طارصلا اندهاإط : ىلاعت هللا لاق] فلتخم امهموهفمو ةدحاو تاذ
 ىدعتي نا هيف لصألاو . نيلوعفم بصني ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع يئبم ءاعد لعف دها

 يف امك هسفنب ىّدعتيف هيف عستي دقو . اذك ىلإ وأ اذكل هاده لاقي . ىلإب وأ ماللاب هيلوعفم يناث ىلإ
 لوألا اهلوعفم بصن لحم يف لصتم ريمض انو « تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو « ةيالا هذه
 رج لحم يف لوصوم مسا نيذلاو لك نم لك لدب طارصلل تعن ميقتسملا . ناث لوعفم طارصلا

 نيد وهو قحلا قيرط ميقتسملا طارصلاب دارملاو « حيضوتلاو ديكوتلا لدبلا ةدئافو . ةفاضإلاب

 تمعنا نيذلا طارص# : هلوقب هنيب ماهبإ ضعب ميقتسملا طارصلا هلوق يف ناك املو . مالسإلا

 طارص ىلإ : ىلاعت لاقو ] نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيّدصلاو ةكئالملاو ءايبنألا نم يأ «مهيلع
 لدب زيزعلا نم لدب ميركلا مسالاف رماع نباو عفان ريغ ةءارق يهو [رجلا ءارق يف هلا ديمحلا زيزعلا

 ءرم امك ءازجا يذ ىلع قلطي لكلا نال لكلا نم لكلا لدب لاقي نا يغبني الو « «يشلا نم ءيشلا
 ةبلغلاب ًاملع راص دق لكلا نم لكلا لدب مهلوق نال كلذ يف روذحم ال : لاقي دقو كلذ نع هللا ىلاعت
 لدبي يناثلا] امهدحال ًاقافتا هنم لدبملاب هطب ري طبار ىلإ عاتي ال لدبلا اذه مث . قباطملا لدبلا ىلع

 ناك ءاوس] لوألا لولدم نم اضعب يناثلا لولدم نوكي نأب هلك نم ءزجلا لدب وهو [لكلا نم ضعبلا

 يئاسكلاك معز نمل آفالخ اب واسم وأ فصنلا قوف يأ [آريثك وأ] فصنلا نود يأ [اليلق ضعبلا كلذ

 هبارعإو [ هيثلث وأ هفصن وأ ثلث فيغرلا تلكأ : وحن] فصنلا نود اميف الإ نوكي ال نأ ماشه نباو

 يف عيمجلا يف ءاهلاو هيثلثو هفصن اذكو لك نم ضعب لدب هثلث هب لوعفم فيغرلا لعافو لعف تلكأ
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 : ىلاعت هلوقك رّدقم وأ ةلئمألاك روكذم امإ هنم لدبملل هنم عجري ريمضب هلاصتا نم دب الو

 ينبجعأ :وحن لامتشالا لدب :ثلاثلا .مهنم يأ (عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو»

 هب لصحيل [هنم لدبملل هنم عجري ريمضب] ضعبلا لدب يأ [هلاصتا نم دب الو] ةفاضإلاب رج لحم

 امإ] اطرش ال !ريثك هب هلاصتا لعجف كلام نبا كلذ يف فلاخو . روهمجلا هيلع ام اذهو امهنيب طبرلا

 هلوقك رّدقم وأ] هسأر آديز تبرض : ىو ٠ ةروكذملا [ةلثمألاك] ظوفلم يأ ريمضلا كلذ [روكذم

 سانلا ىلع مدقم ربخ رورجمو راج هلل هبارعإو [# عاطتسا نم تيبلا جح سائلا ىلع هللو» : ىلاعت

 لحم يف لوصوم مسا نم هيلإ فاضم تيبلاو رخؤم ًادتبم جح لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج

 عيطتسملاب صوصخم ماع وهف هريغو عيطتسملا معي سانلا نأل لك نم ضعب لدب سانلا نم لدب رج

 ريمضلا دئاعلاو لوصوملا ةلص لعافلاو لعفلا ةلمجووه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف عاطتسا

 هب ديرا ماع وهف هريغ نود عيطتسملا سانلاب دارملا نأل لك لدب وه : ناهرب نبا لاقو . رتتسملا

 عاطتسا نم يأ : اهباوج فذح ةيطرش نم يئاسكلا لاقو . طبارلا ريدقتل جاتحي ال هيلعو صوصخلا

 نسحو (نيملاعلا نع ينغ هللا إف رفك نمو : ىلاعت هلوق يف هبقع طرشلا ءيجم هيوقيو جحيلف

 مزليو ةيافك ضرف وهو جحلاب ةنس لك تيبلا ءايحإ آمومع مهمزلي سانلا نأ هتيضق نأل ىنعملا

 لسرم ةَ هنا ىلع ءانب ةكئالملا ذئنيح هيف لخديو نيع ضرف وهو هسفنب جحي نأ اصوصخ عيطتسملا

 ا ضب لاب أب لوشلا ذر اار ا

 [مهنم يأ] ردقم هنم لدبملا ىلع دئاعلا ريمضلاف آضيأ ةيلدبلاب لوقلا ىلعو نيققحملا ضعب هررق اذك

 ةسبالم هنم لدبملا نيبو هيب نوكي نأ وهو لاقتنا لدب هل لاقيو [لامتشالا لدب ثلاثلا] سانلا نم ينعي

 هانعم ىلع لمتشي عوبتملا يف لماعلا نأل هيلع مالكلا ىنعم لامتشال كلذب يمس ةيلكلاو ةيثزجلا ريغب

 وأ «هيف لاتق مارحلا رهشلا نع كنولأسي# : وحن يناثلا ىلع لوألا لمتشا ءاوس لامجإلا قيرطب

 هسرف ديز قرس : : وحن رخآلا ىنلع امهدحأ لمتشي مل وأ هبوث ديز بلس : وحن لوألا ىلع يناثلا

 ىلع فرظلا لامتشاك ال نكل عباتلا ىلع عوبتملا لامتشا ثيح نم لامتشا لدب اذه لثم ةيمستف

حب ام هجوب هل آيضاقتمو ًالامجإ هيلع الاد هنوك ثيح نم لب مهوتي دق امك فورظملا
 سفنلا ىقبت ثي

 هل ائيبمو لوألا يف لمجأ امل ًاصخلم يناثلا ءيجيف هل ة ةر ناث رك: ئلإ | لوألا ركذ دنع ةقوشتم

 لحم يف لصتم ريمض ءايلاو ةياقولل نونلاو ضام لعف بجعأ هبارعإو [هملع ديز ينبجعأ : وحن]

 تيأرو هبوث ديز بلس هلثمو ةفاضإلاب رج لحم يف ء ءاهلاو لامتشا لدب ملع لعاف ديز هب لوعفم بصن

 سبالم كلفلا نأل هكلف رمقلا ىلإ ترظنو تاجردلا عومجم نع ةرابع ج جربلا نأل هجرب دسألا ةجرد

 ركذ نعي شالا ی نأ لوألا + ھوت رومأ ناال لاب یئ الو ٠ بکار لا رئي مخلل
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 دودخألا باحصأ لتق» :ىلاعت هلوقك ردقم وأ لاثملاك روكذم امإ ريمضب هلاصتا نم ٌدب الو
 لدبو نايسنلا لدبو طلغلا لدب :ماسقأ ةثالث وهو نيابملا لدبلا :عبارلا .هيف يأ «رانلا

 20707 A e a SSS سرفلا ًاديز تيأر :وحن بارضإإلا

 ريصت بوثلا ركذت نأ لبق كنإف هبوث ديز بلس : وحن هل ةرظتتمو لدبلا ىلإ يأ : هيلإ ةقوشتم لوألا
 دانسإلاف ذئنيحو هنم ءيش لب هسفن بلست مل هنأ رهاظلا نم ذإ بولسملا ءيشلا نايب ىلإ ةقّوشتم سفنلا

 ريغب هسباليو هب قلعتي امم هريغ دصق ىلع هيلإ دنسأ امنإو « ىنعملا ةهج نم هب ىفتكي ال لوألا ىلإ
 باجعإلا نإف همهف وأ همالك وأ هنسح ديز ينبجعأك لّوألاب اصتخم ىنعملا نوكيو ةيلكلاو ةيئزجلا
 آديز نإف هسرف وأ هبوث ديز قرس اذكو ةقيقح همهفو همالكو هنسح ىلعو آزاجم ديز ىلع لمتشم
 لادبإلا اذه لثم زوجي الف « هفايس ريمألا لتق : وحن طرشلا اذهب جرخف ةقيقح سرفلاو ًازاجم قورسم

 هفايس لتاقلا نأ ريمألا لتق كلوق نم افرع دافتسي ذإ لمجم ريغ لّوألا نأل روكذملا طرشلا دقفل الصأ
 دنع هانعم مهف ناكمإ نم هريغو يهكافلا هعبتو كلام نبا لاق امك هيف دب ال يناثلا . ينيمامدلا هلاق

 مدعل بارضإ لدب هوخا ديز ينبجعا : وحن لعج كلذ لجألو هفذح ريدقتب مالكلا نسح نمو « هفذح

 فذحلا لاح يف هانعم مهف نإو هنأل هسرف آديز تجرسأ : وحن كلذكو لّوألاب هنع ءانغتسالا ةحص

 ىلع لمح ءيش عمس نإف ليخلل الإ نوكي ال جارسإلا نأل لمعتسي ال لب هلثم لامعتسا نسحي ال نكل
 ها لماتف هكلف رمقلا ىلإ ترظن : وحن طرشلا اذهب جرخي دقو : ءاقنع نبا لاق . طلغلاو بارضإلا

 نم دب ال] ثلاثلا [و] عمسيو نسحي امم هكلف دارملاو ءرمقلا ىلإ رظنلا دانسإ نإف كلذك سيلو

 هلوقك ردقم وا] روكذملا [لاثملاك روكذم امإ] هنم لدبملا ىلإ عجري [ريمضب] لدبلا يا [هلاصقا
 هولعج يذلا ضرألا يف قشلا يأ دودخألا باحصأ نعل يأ [# راثلا دودخألا باحصأ لتقإ» : ىلاعت
 يفو ريسفتلا بتك يف ةافوتسم دودخألا باحصأ ةصقو نينمؤملا اهيف اوقلأو رانلا هيف اودقوأو نينمؤملل

 ةغيصلا ريغم ضام لعف لتق ةيآلا بارعإو ةنس نيعبس وحنب لَو يبلا ةثعب لبق نارجنب ملسم حيحص
 لدبملا ىلإ دئاعلا ريمضلاو دودخألا نم لامتشا لدب رانلا هيلإ فاضم دودخألاو لعاف بئان باحصأ
 ال كلام نبا دنعو هران لصألاو لأ هنع تبان ةعامجو نييفوكلا دنعو [هيف يأ] روهمجلا دنع ردقم هنم

 ام حصألاو بارضإ لدب فورخ نباو « فذح الو لك لدب ةوارطلا نباو ءارفلا لاقو ء ًالصأ فذح
 نأب يأ : هجوب هنم لدبملا ركذ هب رعشي ال ثيحب هنم لدبملل يأ [نيابملا لدبلا عبارلا] فنصملا هركذ
 هعوبتم دصقي مل يذلا وهو [طلغلا لدب ماسقأ ةثالث وهو] هل ًاسبالم الو هنم آءزج الو هل ًاقباطم نوكي ال

 [بارضإلا لدبو] هدصق داسف نيبت مث هعوبتم ركذ دصق ام وهو [نايسنلا لدبو] ناسللا هيلإ قبس لب
 ام اوجرخو ةثالثلا دربملا مهنم موق ركنأو احيحص آدصق هنم لدبملاو لدبملا نم لك هيف دصق اموهو
 لاثملا اذه [سرفلا آديز تيأر : وحن] ميسقتلل ةديفملا واولا يهو فطاعلا فذح ىلع كلذ مهوأ
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 aR .طلغلا لدب اذهف ًاديز تلقف تطلغف سرفلا تيأر لوقت نأ تدرأ كنأل

 كناسل قبس يأ [تطلغف سرفلا تيأر] ءادتبا [لوقت نأ تدرأ كنأل] ةثالثلا نم دحاو لكل حلصي

 يا : ةفاضإلاب [طلغلا لدب اذهف] سرفلا تلقف باوصلاب تقطن مث دصق ريغ نم [ًاديز تلقف] هريغل
 ثيح نم طلغلا لدبب انه عباتلا ىمسيو لدبلا ال طلغلا وه هنم لدبملاف طلغلا وه يذلا ظفللا نع لدب

 وهو آطلغ نوكي فيكو طلغ هسفن لدبملا نا دري ملو هنم لدبملا ركذ يف طلغلا وه هب نايتإلا ببس نإ
 هيوبيس لوق وهو رثنلا يف حصي طلغلا لدب نا هريغك فنصملا مالك ةيضقو ةبسنلاب دوصقملا

 طلغلا لدب نإ نورخآ لاق « مهضعب هسكعو رثنلا نود رعشلا يف زوجي هنإ مهضعب لاقو . نيرثكألاو
 : ةمرلا يذ لوقب هل نوتبثملا لدتساو رثن الو مظن يف عقي مل

 بنش اهباينأ يفو تاشللا يفو سعل ةوحاهيتفش يف ءايمل

 لدبلا دهاوش

 بلش اهباينأ يفو تاشللا يفو سعل ةوح اهيتفش يف ءايمل ٠٥-

 . ناليغ ةمرلا وذ : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا

 ءاحلا مضب [ةوح] « نسحتسم وهو ةفشلا نطاب يف ةرمس يهو حتفب ىمللا نم ءالعف [ءايمل] : ةغللا

 حتفب [بنش] « ةفشلا نطاب يف ةرمح [سعل] « داوسلا ىلإ برضت نيتفشلا يف ةرمح واولا ديدشتو ةلمهملا

 . نانسألا يف ةبوذعو درب نونلاو ةمجعملا نيشلا

 يفب رورجم يتفش « رج فرح يف [اهيتفش يف] ءايمل يه يأ فوذحم أدتبم ربخ [ءايمل] : بارعإلا

 3 مدقم ربخ رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم [ءاهلا] و فاضم يتفشو ىنثم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج ةمالعو

 فوطعم رورجمو راج [تاثللا يف] ةفطاع واولا [تاغللا يفو] ةوح نم طلغ لدب [سعل] « رخؤم أدتبم [ةوح]

 [ءاهلا] و « مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج [باينأ يف] ء ةفطاع واولا [اهباينأ يف] اهيتفش ىلع

 . ادتبم [بنش] « باينا ىلإ فاضم

 لحم وهو مظنلا يف طلغلا لدب عوقو ىلع ليلد وهو [ةوح] نم طلغ لدب هنإف [سعل] : هلوق هيف دهاشلا
 ردصم هناب [سعل] : هلوق جرخو ًاقلطم برعلا مالك يف دجوي ال طلغلا لدب دربملا لاقو . حراشلا دهاش

 ها . سعل تاثللا يفو ةوح اهيتفش يف ءايمل يأ ريخأتو ميدقت هيف وأ . ءاسعل ةوح يأ ةوحلا هب تفصو

 . ليصفت ةدايزو ٠ فرصتب

 ٠۲۷ ص / ۳ ج نابصلا ةيشاح شماهب يبومشألا ىلع ينيعلا (1)

 كفو



 «نايسن لدب اذهف هنم هتلدبأف ًاسرف تيأر امنإ كنأ تركذت تقطن ام مث ًادبز تيأر : تلق نإو

 لدب اذهف سرفلا تيأر كنأب رخت نأ كل ادب مث ًاديز تيأر كنأب ٌالَرأ رابخإلا تدرأ نإو

 رو م هر ب ما د ل ب ب رو جوت اما داو و SE A بارضإلا

 دقو « هلصاح ام هحرشو يفاولا يفو « ةرمحب برشم داوس سعللاو « داوسلا ةوحلا : لاق

 سيلو ماهبإلا ضرغل هيف طلاغ هنأ هسفن نم ملكتملا رهظي يأ : ًاطلغ ال هيف ًاطلاغتم هنم لدبملا نوكي
 يف ننفتلاو ةغلابملا ضرغل طلاغ هنأ مهوأ هنكل دمعتو دصق نع لَو هركذ لب رمألا سفن يف آطلاغ

 سمش ردب مجن دنهك ىلعألا ىلإ ىندألا نم يقتري نأ هطرشو ًاريثك ءارعشلا هلمعتسي اذهو ةحاصفلا
 ردبلاب اههيبشت الإ لوألا يف دصقت مل كنأو طلغلا كسفن نم مهوت مجنلا ركذل ادصاق تنك نإر كنأل

 طلغلا لدب نأب اومزج ىنعم يأل يردأ الو طلغلا نود حيصف وهو سمشلا ىلإ القتنم كلذك لعفت مث

 لدب اودجي ملف ءاحصفلا | مالك اوعبتت اونوكي نأ الإ مهلا ةحاصفلا يفاني ال نايسنلا نأ عم حيصف ريغ

 هناسل قبس اذإ ناسنإلا نأ دارملا سيلو ىنعملا اذه ىلإ ًآرظن حيصف ريغ هنأب اومكحف هيف ايشاف طلغلا

 ها حيصف ريغ وهسلا ليبس ىلع روكذملا هظفل نأب مكحي دوصقملا ركذف هبنتف هدصقي مل ام ركذ ىلإ

 امنإ]و آديز درت مل [كنأ تركذت تقطن امل مث] هتيؤر نع رابخإلا آدصاق [آديز تيأر : تلق نإو]

 [نايسن لدب اذهف] سرفلا آديز تيأر تلق نأب ديز نم يأ [هنم] سرفلا ظفل يأ [هتلدبأف اسرف تيأر

 نانجلا هقلعتمو مالكلا حيصف يف عقي ال : : يهكافلا لاق . هلبق يذلاك اذهو ًانايسن يترك لذ دع

 تدرا نإو] طلغلا لدب امهومس لب امهنيب اوقرفي مل نييوحنلا ضعبو ناسللا هقلعتم طلغلا لدبو

 تيأر كنأب ربخت] نأو كلذ نع ضرعت يأ : برضت [نأ كلادب مث ًاديز تيأر كنأب الأ رابخإلا
 لادلاب ءادبلا لدب آضيأ ىمسيو [بارضإلا لدب اذهف] كورتملا مكح يف لوألا نوكيو [سرفلا
 عباتلا نم لكف لّوألل لاطبإ ريغ نم رخآب ربخي نأ هلودبي مث ءيشب ربخي ملكتملا نأل ٌدملاو ةلمهملا
 اهفصت هل بتك ام ةالصلا يلصيل لجرلا نإ » : ل هلوق هنمو « ًاحيحص ًادصق دوصقم هيف عوبتملاو

 لك وأ اهفصن نم بارضإ لدب هدعب امو اهثلثف « اهرشع اهعست اهنمث اهعبس اهسدس اهسمخ اهعبر اهثلث
 عباتلا اهيف فطعي نا ةثالثلا هذه يف نسحألاو لاطبإ بارضإ ال لاقتنا بارضإ وهو هلبق امم لدب دحاو

 نع مالكلا جرخيف هنع برضا هنا الإ دصق نع ركذ اهلبق ام ناب رعشت لب نأل قسنلا فطع نم نوكيف

 يف امك هليق امل ةفص كلذ يف لدبلا نوك مهوت عفدني لب ركذب نألو « نايسن وا طلغ نع ردص هنوك

 . آديلب وأ الهاج ًارامح كلوقب تدرأ نوكت نأ لمتحي ذإ ًارامح الجر تيار كلوق

 لوقب هل جتحاو ضعب نم لك لدب وهو ًاسماخ آمسق ةاحنلا ضعب ركذ : يهكافلا لاق [ةدئاف]

 : رعاشلا
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 تاحلطلا ةحلط ناتسجسب اهوشفد ًامظعأ هللا محر

 مظعأ يأ فاضم ريدقت ىلع هنأب بيجأو . امظعأ نم لدب هنأ ىلع ةحلط بصنب هاور نميف

 تاحلطلا ةحلط ناتسجسب اهونفد ًامظعأ هللا محر 5

 1 و و

 نيروهشملا داوجألا دحأ وه [تاحلطلا ةحلط] <  مجعلا ضرأ يف ةفورعم ةيحان [ناتسجس] :

 ةسمخ داوجلا يف قاف هنأل تاحلطلا ىلإ فيضأو يعازخلا فلخ نب هّللا دبع نب ل

 نب ةحلطو « ضايفلا ةحلط وهو يميمتلا هللا ديبع نب ةحلط : مهو : ةحلط مهنم دحاو لك مسا داوجأ

 فوع نب هللا دبع نب ةحلطو « دوجلا ةحلط وهو ًاضيأ يميمتلا رمعم نب هللا دبع نب هللا دبع نب ورمع

 وهو بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا نب ةحلطو « ىدنلا ةحلط وهو فوع نب نمحرلا دبع يخأ يرهزلا
 نب ةحلطو ء مهاردلا ةحلط ىمسيو قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا دبع نب ةحلطو وكلا يللا

 دحاو لك مسا ةعامج هدادجا يف ناك ليقو <« تاحلطلا ةحلطب روهشملا مهسداس وهو فلخ نب هللا دبع

 مسا ىلع ةحلط هيمست ًامالغ تدلو اذإ نهنم ةيراج تناكف ةيراج فلأ دحاو ماع يف بهو هنأل ليقو ةحلط

 ١ ةحلط يبا نب ةحلط نب ثراحلا تنب ةيفص يهو هما ببسي تاحلطلا ةحلط ىمس : يرب نبا لاقو اهديس

 .  ىرت امك تاحلطلا هفنكت دقف ثراحلا نب ةحلط اهوخأو

 هامس يذلا هللا ديبع نب ةحلط نم مركأ نوكي نأ نكمي ال هنأل باوصلا وه لوقلا اذهو
 ملو كلذ هسلجم يف همسقو ريثك لام يف هل ةعيض عاب هنأ همرك نم يفكيو ضايفلا ةحلط للي هللا لوسر
 . ها . هب جرخي ًابوث دجي مل هنأل مويلا كلذ ةالصلا رضحي

 لحم يف اهونفد ةلمجو هب لوعفم [ًامظعأ] , هلعاف [ةلالجلا ظفل] و « ضام لعف [محر] : بارعإلا
 ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج ةمالعو ءابلاب رورجم ناتسجس رج فرح ءابلا [ناتسجسب] . مظعأل ةفص بصن
 دنع هيف ام فرعيسو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم ضعب نم لك لدب [ًامظعأ] نم لدب [ةحلط] « ثينأتلاو ةيملعلل
 . ةرهاظلا ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم [تاحلطلا] و فاضم ةحلطو « دهاشلا ركذ

 ضعب دنع ضعب نم لك لدب [ًامظعأ] نم لدب هنأ ىلع ًابوصنم ءاج ثيح [ةحلط] : هلوق هيف دهاشلا

 . ةاحنلا

 باب نم تاذلا اهب دارملا نأ ىلع وأ . . ةحلط مظعأ يأ فاضم ريدقت ىلع هنأب بيجأو حراشلا لاق

 . لكلا لدب نم وهف لك ىلعو ءزجلاب لكلا ةيمست

 )١( ص / ؟ ج عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا ١٠١۲-٠١۳ .
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 لاقو ها لكلا لدب نم وهف لك ىلعو ءزجلاب لكلا ةيمست باب نم تاذلا اهب دارملا نأ ىلع وأ ةحلط
 هو لبق« هريغ

 اولمحت موي نيبلا ةادغ يناك

 ةادغ يأ فاضم فذح ىلع لك نم لك لدب هنأب باجيو ضعب نم لك لدب ةادغ نم لدب مويف
 ۽ هحرشو يفاولا يف كلذ وحنو ها دودحملا مويلا ال تقولا قلطم مويلاب دارملا نأ ىلع وأ اولمحت موي

 نوكي ال ةعمجلا موي نأل ةعمجلا موي ةودغ هتيقل : وحن ضعب نم لك لدب مهضعب ركذ نايحوبأ لاقو

 الو عابتإلا قيرط ىلع الإ اهنم دحاو يف الإ تالومعملا نم عون يف لمعي ال لماعلا نأل ًايناث ًافرظ

 يف ًادهاش هل تدجو دقو : يطويسلا لاق . هضعب يف لب مويلا لك يف نوكي ال ىقللا نال الغ نوكي

 باوجلا نكميو ها «ندع تانج ايش نومللفي الو ةنجلا نولخدي كئلوأف» : ىلاعت هلوق وهو ليزنتلا

 اولمحتت موي نيبلا ةادغ ينأمك 417

 : هزجعو تيب ردص اذه

 لظنح فقان يحلا تارمس ىدل

 . ةروهشملا هتقلعم نم سيقلا ءى رمال وهو

 ةلمهملا نيسلا حيتفب | تارمسلا | < اولحرت [اولمحت ]| ٠ قارفلا [نيبلا] . راهنلا وأ [ةادغلا] : ةغللا

 . لظنحلا بح جرشي نم ءافف فاف مث نونب لظنحلا [فقان]. حلطلا رجش يهو ةرمس عمج ميملا مضو

 , ها هترارحعأا لظنحلا فقان ريع عمدت امد ًاريثك هني تعمد دغلا كلت يف هنأ دارأ : ىنعملا

 , ةيفرظلا ىلع بوصنم نامر فرم [ةادغ] . همسا [ءايلا] ٠ بسنو هيبشت فرح [نأك| : بارعإلا
 لعف [اولمحتت | ٠ نضعب نه لث لاب | ةادغ] نم لاب [موي | ١ ةرهاظلا ةرسدتكلاب رو رجم ةادغ ىلإ فاضم [نببلا]
 و فاضم ىدلو روسصفم مسا هنأل فلألا ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ناكم فرظ [ىدلإ . هلعافو ضام
 ءةرهاظلا ةمضلاب م فرم | نأك] رد [فقات] تار ىلإ فاضم | يحلا] . هيلإ فاضم | تارمس]
 . هلوعفم ىلإ لعاقلا مسإ ةفاضإ نم [فقان] ىلإ فاضم [لظنحلا]

 , ضعب نم لك لدا [ةادغ] نم الدب ءاج ثيح |[موي] : هلوق هيف دهاشلا

 دارملا نأ ىلع وأ . اولمجت موب هاد نبأ فاشم فذح ىلع لك نم لك لدب هنأب باجيو : حراشلا لاق
 . دودحملا مويلا ال تقولا قلطم مويلاب

 )١( ماله ص / ۲ ج بدألا ةنازخ : رظنأ .
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 0 «باذعلا هل فعاضب ًاماثأ قلي كلذ لعفي نمو» : لعفلا لاثمو

 ضعب نم لك لدب ال لك نم لك لدب ذئنيح تانج نوكيف تانجلا سنج ةنجلاب دارملا نأب ةيآلا نع
 عون نم فرظلا ددعت زيجي هيوبيس نأل ةودغ ةعمجلا موي هتيقل عومسملا لب عومسم ريغ هنأب لاثملا نعو

 قلي كلذ لعفي نمو] : ىلاعت هلوق لعفلا نم [لعفلا] لادبإ [لاثمو] لوألا نم صخأ يناثلا ناك اذإ

 يف هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش مسا نم هبارعإو [باذعلا هل فعاضي ًاماثأ

 لحم يف لعافلاو لعفلا ةلمجو وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو طرشلا لعف لعفي أدتبم عفر لحم

 فرح فذح همزج ةمالعو طرشلا باوج قلي هب لوعفم بصن لحم يف ةراشإ مسا كلذ « ربخ عفر

 قلي نم لك لدب فعاضي هب لوعفم ًماثأ وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو فلألا وهو هرخخآ نم ةلعلا

 نوكس همزج ةمالعو همزج يف هعبت هبارعإ يف لدبملا عبتي لدبلاو ماثآلا ىقل يه باذعلا ةفعاضم نال

 ىرجأ دقو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعافلا بئان باذعلاو رورجمو راج هلو ةغيصلا ريغم وهو هرحلآ

 نم ضعبلا لدبو لثم امك لكلا لدبف نتملا ةرابع ىضتقم وه امك لعفلا يف ةعبرألا ماسقألا يبطاشلا

 طلغلا لدبو « نعي انب نعتسي انيلإ لصي نم : وحن لامتشالا لدبو كمحري هلل دجست لصت نإ لكلا

 ىلع «فعاضي ًاماثأ قلي كلذ لعفي لعفي نمو : ىلاعت هلوقب مهضعب لثمو كطعن انلأست انتأت نإ : وحن

 ا لد ادع اه لجنلا يف ج عوز ل

em o oo 

 لعفلا نم لعفلا لدبي امكو يهكافلا لاق اديكأت ناك لوألا ىلع نايبلا حجار يناثلا نكي مل نإف“ : ٠

 نوملعت امب مكدمأ» : مل ل

 نوملعت ام ضعب هيلع تلمتشا ام نأل ىلوألا نم ضعب لدب ماعنأب مكدمأ ةلمجف «نينبو ماعنأب مكدمأ

 رسكب يئاسكلاو ةزمح ةءارق ىلع نوزئافلا مه مهنإ اوربص امب مويلا مهتيزج ينإ : وحنو همعن نم

 نم ةلمجلا لادبإ زوجيو خلا مويلا مهتيزج ينإ ةلمج نم لامتشا لدب وأ لك لدب مهنإ ةلمجف مهنإ
 ؛ رعاشلا لوقك درفملا

 نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو 2 ةجاح ةنيدملاب وكشأ هللا ىلإ

 نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو ٠ ةجاح ةنيدملاب وكشأ هللا ىلإ ه8

 . قدزرفلا هلثاق . ليوطلا نم تيبلا

 تاماش اهضرأ نأ وأ « ةينايرسلاب ةمجعملا نيشلاب هنإف حون نب ماشب تيمس ةفورعم دالب [ماشلا] : ةغللا

 : 25 عماوللا رردلا يف اذك دوسو رمحو ضيب



 مم م م دمه م6 ام ءاراو اوافق او عامام عاق ق و راو هداف او وراق هاير ماو راع هي اهماعاه هةياعام معاه هاف واد دعاه قاقاق و « د« واق و سا هاقأو

 : رعاشلا لوقو « نادرفم امهو « ىرخأو ةجاح نم لامتشا لدب نايقتلي فيك ةلمجف
 اندنع نميقت ال لحرا هل لوقأ

 تتشم بلقلا لوغشمو راكفألا عزوم هنأو هتاجاح نيب ام دعابتو هضارغأ قرفت نم وكشي هنأ : ىنعملا

 . لابلا

 ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف [وكشأ] « يتآلا وكشأب قلعتم رورجمو راج [هّللا ىلإ] : بارعإلا
 راج [ةئيدملاب] « انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو واولاب رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لقثلل وارلا ىلع

 هلوق ىلع فوذحم فطع فرحب نافوطعم رورجمو راج [ماشلاب] . هب لوعفم [ةجاح] ةجاح نم لاح رورجمو
 لومعم امهالكو ةجاح ىلع ًاضيأ فوطعم ىرخأ ةجاح يأ فوذحم فوصومل ة ةفص [ىرخأ] 3 ٍ[ةيدملاب]

 [نايقتلي] . لاحلا ىلع بصن لحم يف ماهفتسا مسا [فيك] ماشلاب ىرخأ ةجاح وكشأ : لاق هنأكف وكشأل

 يف : لاق ةجاح هلوق نم لدب [نايقتلي فيك] ةلمجو . لعاف ةينثتلا فلأو ء نوتلا توبثب عوفرم عراضم لعف

 . ملعأ هّللاو . ىوكشلا ببس ىلع اهب هب ةفنأتسم ةلمج نايقتلي فيك نوكي نأ لمحيو نابصلا ةيشاح

 يف لاق . نادرفم امهو ةجاح لر ندب ال نإ [نايقتلي فيك] : هلوقب حراشلا هردق امك هيف دهاشلا

 رذعت نيتجاحلا نيتاه وكشأ هللا ىلإ يأ درفم ريدقت ىلإ ةلمجلا عوجرل كلذ حص امنإو : عماوللا رردلا

 . ها نيتجاحلا نيتاه نم لدب وهو هلعاف ىلإ فاضم ردصم رذعتف امهئاقتلا
 اندنع نميقت ال لحرا هل لوقأ 64

 ُ ينيعلا يف امك همامتو . ليوطلا نم تيبلا

 السم رهجلاو رسلا يف نكف الإو

 [لحرا] لوقأب قلعتم رورجسمو راج [هل] ءانأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف [لوقأ] : بارعإلا

 [الإ  لوقلا لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو « تنأ هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف
 هلعافو ةيهانلا الب مزج لحم يف ةليقثلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا ىلع ينبع عراضم لعف [نميقت] , ةيهان

 هلوق نم لامتشا لدب ةلمجلاو . بارعإلا نم ايل اسال فرع يكول [ a وجو ان رح

 ماللا يف ةمغدملا [نإ | [الإو] . هيلإ فاضم ريمض [ان] « ةيفرظلا ىلع بوصنم ناكم فرظ [دنع] «[لحرا]

 [نكف] لحرت مل نإو يأ فوذحم هلعفو هؤازجو هباوج يناثلاو طرشلا لعف لوألا نيلعف مزجت مزاج طرش فرح

 فرصتم نكو . طرشلا باوج مزج لحم ىف نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعن [نك] طرشلا باوج يف ةعقاو ءافلا

 [رهجلا) . [املسم | ب نلعتم رورجمو راج [ رسلا يف] ء تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم همساو ةصقانلا ناك نم

 . ملعأ هّللاو . [نك) ربخ [ًاملسم] « هيلع فوطعم

 . 135 نسم / ؟ دج ممارللا رردلا : ىطيقنشلا نيمألا دمحأ (1)
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 i وس و م عبو AEROS ةفرعملا نم ةركنلا لادبإ زوجيو

 ًاعفسنل» : وحن ةركنلا فصو لكلا لدب يف بجيو [ةفرعملا نم ةركنلا لادبإ زوجيو]
 لاق . ةدايز ريغ نم دوصقملاب ىتؤي نأ نكمي الف ىنعملا يف يه اهنأل (ةئطاخ ةبذاك ةيصان ةيصانلاب
 يف سيل ام لدبلا نم ديفتسا اذإ ةفرعملا نم ةلدبملا ةركنلا فصو كرت زوجي ةجحلا هباتك يف يلعوبأ

 ٠ : رعاشلا لوقك كلذو قح هنإ لاقو «يضرلا هراتخاو هنم لدبملا

 ليهصلاو محمحتلا ينيذؤيل ينإ كنم ريخ كيبأو الف

 . [لحرا] هلوق ةلمج نم لدب يهو ةلمج هنإف [نميقت قت ال] : هلوق هيف دهاشلا

 مزلتسي ءيشلاب رمألا نأ ىلع ينبم وهو لامتشالا لدبل حيرصتلا يف هب لثمو "نابصلا ةيشاح يف لاق

 . ها هدض نع يهنلا

 ليهصلاو محمحتلا ينيذؤيل ينإ كنم ريخ كيبأو الف-١

 أذحب ةسمخ يبارعألا نبا اهاورو « هرداون يف ديز وبأ اهاور ةعبس تايبأ نم تيبلا

 ضو « ديزوبأ هطبض اذكه ةلمهم ءار هرخآو ميملا حتفو ةمجعملا نيشلا مضب ريمشل يهو

 . يلهاج رعاش وه لاقو ةلمهملا نيسلاب بابعلا

 سرفلا توص [ليهصلا] « فلعلا بلطل توص اذإ محمحتو سرفلا محمح [محمحتلا] : ةغللا
 . "فرصتب ها . صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم وهف ًاقلطم

 واولا [كيبأو] (؟”ينغملا دهاوش حرش يف اذكه . قحو يأ مسقلا ىنعم ديكأتل ةدئاز [ال] : بارعإلا

 « هيلإ فاضم [فاكز و ةتسلا ءامسألا نم هنأل ة ةرسكلا نع ةباين ءايلاب رورجم هب مسقم [يبأ] ءرجو مسق فرح

 « ريخب قلعتم رورجمو راج [كنم] « [كيبأ] نم لدب ريخ مسقأ يأ فوذحم لعفب ناقلعتم رورجملاو راجلاو

 عوفرم عراضم لعف [يذؤي] « ةقلحزملا مال ماللا [ينيذؤيل] « همسا [ءايلا] « بصنو ديكوت فرح [نإ] [ينإ]

 لعاف [محمحتلا] « هب لوعفم ريمض [ءايلا] « ةياقولل [نونلا] « لقثلت اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب

 ينإ ةلمجو [نإ] ربخ عفر لحم يف لوعفملاو لعافلاو لعفلا نم ةلمجلاو « هيلع فوطعم [ليهصلا] يذؤي
 . مسقلا باوج . . خلا ينيذؤيل

 . فصوي نأ ريغ نم ةفرعم وهو كيبأ هلوق نم ةركن وهو ريخ لدبأ ثيح [ريخ كيبأو] : هلوق هيف دهاشلا

 . قحلا هنإ لاقو يضرلا هراتخاو « يلع وبأ هيلإ بهذ ام اذهو

 )١( ص / ۳ ج ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح رظنأ ٠۳۲ .

 )١( ص / ۲ ج بدألا ةنازخ 704-3755 .

 ) )۳ص / ۲ ج يطويسلل 1۳۷ .
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 500 ...٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ . هيف لاقق مارحلا رهشلا نع كنولأسي» :وحن

 ىوط لعجي مل اذإ يداولا نم لك لدب ىوطف (ىوط سدقملا داولاب كنإ» : ىلاعت هلوقوحنو
 ا دافا ام الإ دفي مل اذإو سيدقتلاب ىوط هنأكف نيترم سدق هنأل يطلا نم لب يداولا مسا

 نم ةركنلا لادبإ زاج لكلا نم لكلا لدب ريغ ناك نإو هيف ةدئاف الو ريسفتلا دعب ًاماهيإ نوكي امنإ هنأل

 مارحلا رهشلا نع كنولأسيو : وحن] هنم لدبملا ىلإ عجارلا ريمضلاب ءافتكا ةفوصوملا ريغ ةفرعملا

 ال مسا نم مسا لدبأ اذإ هنأ همالك ةيضقو ةفرعم وهو رهشلا نم لامتشا لدب وهو ةركن لاتقف [«هيف لاتق

 ةلثمألا يف امك ةفرعملا نم ةفرعملا لادبإ زوجيف ريكنتلاو فيرعتلا يف هنم لدبملا لدبلا ةقفاوم بجت

 ًازافمإ» : وحن ةركنلا نم ةركنلاو هللا طارص ميقتسم طارص ىلإ : وحن ةركنلا نمو « ةقباسلا
 ‹ رم امك رهاظلا نم رهاظلا لادبإ زوجيف راهظإلاو رامضالا يف ًاضيأ هل دار ااو 4 قئادح-

 رغاظلا نيود كايإ كتيأر : وحن هل قفاوملا رمضملا نم رمضملاو « آديز هتيأر : وحن رمضملا نمو

 تيأرو آديكوت كايإ كتيأر : وحن لعجو الدب ريمضلا عوقو كلام نبا | عنمو ٠ هابإ ًآدیز تيأر : وحن

 ع ملكتملا ريمض نم رهاظلا لادبإ طرشو « برعلا نم عمسي مل هنأ يأ : نييوحنلا عضو نم هايإ آديز
 هلوقو « مكريبكو مكريغص مكل اذه : وحن ةطاحإلا لدبلا ةدافإ لك لدب روهمجلا دنع بطاخملاو

 : رعاشلا لوق وحن ردنو . «انرخآو انلوأل آديع انل نوكتظ : ىلاعت

 اليلض ناك نم ىدهلا جهت مأو ةلضعم لك انيفك شيرق مكب

 اليلض ناك نم ىدهلا م جهن مأو ةلضعم لكانيفك شيرق مكب ١

 . هلئاق ىلع رثعأ مل تيبلا

 ائيففك] < 5 لوسرلا ا لئابق مظعأ [شيرق] : ةغللا

 . لالضلا 0 ةروسكم ماللا ديدشتو داضلا رسكب [كيلض] « هقيرط

 احم رورجملا نيبطاخملا فاك نم لدب [شيرف] ٤ يتآلا انيفكب قلعتم رورجمو راج [مكب] : بارعؤلا

 لوألا لوعفملا وهو لطاف بلان هريغو هشفن نف ملكتملا [ريمض] و لوهجملل ينبم ضام لعف [ىفك] « ءابلاب

 2 ضام لعف [مأ] < ٠ فطع فرح واولا [مأو] ٠ « هيلإ فاضم [ةلضعم] و فاضم لكو ىفكل ناث لوعفم [لكز

[ee]صضام لعف [ناک] < 67 لعاف لوصوم مسا [نم] ۽ هيلإ فاضم ىدهلاو فاضم جهنو مآل هب لوعقم  

 همساو « ناك نم ةلمجلاو < ناك ربخ [اليلض] « [نم] ىلإ دوعي وه هريذقت ًازاوج هيف رتتسم همساو صقان

 + ةلوصوملا ةه بارعإلا نم اهل لحم ال ةربخو
 وهو رضاحلا ريمض نم [شيرق] : هلوقوهو , رهاظلا مسالا لدبأ ثيح [شيرق مكب] : هلوق هيف دهاشلا

 لادبوللا نم عونلا اذهو ةطاحإلا ىلع لدبلا لدي نا ريغ نم لك نم لك لدب ءابلاب الحم رورجملا نيبطاخملا ريمض
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 هعمجو هدارفإو هئينأتو هريكذت يف هنم لدبملل لدبلا ةقفاوم بجتو مكب فاك نم الدب شيرق رجب
 عمجلاو ةينثتلا نم عنام عنمي ملام : مهضعب لاق . لكلا نم لكلا لدب يف كلذ بجي امنإو « هتينثتو

 يف اموحن يناثلاو (ًبانعأو قئادح آزافمإ» : وحن لّوآلاف ليصفتلا هب دصق وأ اردصم امهدحأ نوكب

 معأ ةقباطملاب دارملا نأل رظن هيفو « فيصلا يف سفنو ءاتشلا يف سفن نيسفنب اهل نذأ » : ثيدحلا

 اذهلو ةعامجلاو نينثالا ىلع قلطي ردصملا لّوألا يفف ىنعملا بسحب وأ ظفللا بسحب نوكي نأ نم

 رخآلا لادبإلا امأو . ليصفتلا يقش نم دحاو لك ال عومجملاوه لدبلا يناثلا يفو ناعمجلا هب فصوي

 . امهعورفو ريكذتلاو دارفإلا يف هنم لدبملل اهتقفاوم مزلي الف
 فصت امل اولوقت الو : :ىلاعت هلوقك لدبلاب ءانغتسا هنم لدبملا ةلصلا يف فذحي دق [ةمتت]

 هليلد لولحل لدبلا فذحي دقو . ةفوذحملا ءاهلا نم لدب بذكلاو . هفصت يأ «بذكلا مكتنسلأ

 ‹ سفنلا لتقو . يئازلا بيثلا : ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال» : لي هلوقك هلحم

 مه يأ : فوذحمل ًاربخ بيثلا عفر زوجيو . ينازلا ةبويثب يأ « ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو

 بصنللو أدتبم عفرلل لدبلا عطقي دقو . هلبق امم موهفملا مهلتق لحي نيذلل دوعي ريمضلاو بيثلا
 نم رشبو# : وحن لصفلا عم نسحيو فوذحملا راهظإ زاوج عم ينعأ هريدقت فوذحم لعفل ًالوعفم

 زاج دادعألا نم لصفملا يف امي ايفاو ناك نإف < ٌدايصفت لدبلا ناك اذإو . رانلا يه يأ «رانلا مكلذ

 في مل نإو < ةئف مهنم يأ #ةئف اتقتلا نيتثف يف ةيآ مكل تناك دق : ىلاعت هلوق وحن عطقلاو عابتإلا

 وني مل نإ عطقلا بوجو لحمو « رحسلاو كرشلا : تاقبوملا اوقتا » : ل هلوق وحن عطقلا نيعت
 عطقلا نيعتي مل ليصفتلاب ءافولا رركذملا ىلإ ًامضنم هب لصحي فوطعم ىون نإف . فوذحم فوطعم

 بصنلاب يورو . رهاظو هو عطقلا ىلع عفرلاب روكذملا ثيدحلا يور دقو . لادبإلاو عطقلا زوجي لب
 تبث دقو « امهتاوخأو رحسلاو كرشلا :تاقبوملا اوبنتجا: لاق هناك فوذحم فوطعم ةينو لدبلا ىلع

 ةزمهلاو ليصفتلا لدبلا يف بجو ا مسا نم لدبأ اذإو رخآ ثيدح يف ا ثيدح ليصفت

 ليصفتلا بجو طرش مسا نم وأ نورشع مأ نوثالثأ كلام مكو ارمع مأ آديزأ تيأر نم : وحن اهتليدعب

 تخمر مل ناو ليك فرحلاب تطرش وأ تمهفتسا نإف « هب زجت أرش نإو أريخ نإ عنصت امهم وحن نإو
 نإو همركأ اتع وأ ا لحس مركت نأو ةأرما وأ لجر دحأ ءاج له : وحن ة ةزههلاب تأت ملو ليضفتلا

 . همركأ ةأرما وأ الجر ًادحأ مركت

 . تيبلا اذه لثمب اكسمت شفخألاو , نويفوكلا هتبثأو ٠ نييرصبلا روهمج هتبثي ملف ءاملعلا نيب فالح لحم

 , ا

 )١( ص بهدلا روذش حرش ىلع برألا ىهتس نيدلا يبحم دمحم 4٠+ 44
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 لعفلا لمع ةلماعلا ءاسألا باب

 a : ةعبس ءامسألا نم لعفلا لمع لمعيو لاعفألل لمعلا يف لصألا نأ ملعإ

 لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا باب

 نأ [لمعلا يف لصألا نأ ملعا] رورجملاو فرظلا اهب قلعتيو لوعفملا بصنتو لعافلا عفرتف
 ردصملا [ةعبس ءامسألا نم لعفلا لمع لمعيو] لعفلاب ههبشلف ءامسألا نم لمع امو [لاعفألل] نوكي

 اهركذ دقو « لعفلا مساو ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلاو لوعفملا مساو ةغلابملا ةلثمأو لعافلا مساو

 نويرصبلا لب « هلامعأ رودنل ردصملا مسا لمعل فنصملا ضرعتي ملو « بيترتلا اذه ىلع فنصملا
 رورجملاو فرظلا الو كلذ مهوأ ام اولّوأو ردصملا ريغب هعضو لصأ نأ ىلإ آرظن هلامعإ نوعنمي

 هنأ عم ردصملا مسا ركذي مل امنإ : هريغ لاقو . يهكافلا هلاق امهلامعإ يف فالتحالل نيدمتعملا

 الف لعفلا مسا ىلإ امهعوجرل رورجملاو راجلاو فرظلا الو ردصملا ىلإ هعوجرل لعفلا لمع لمعي
 ًاءودبم ناك اذإ ردصملا مسا نأل ىلوأ راذتعالا اذهو روذشلا بحاص لعف امك ةرشع اهّدع ىلإ ةجاح

 « يقيقح ردصم هنأل ةيتآلا ردصملا طورشب قاقتاب لمعي هنإف لتقمو برضمك ةلعافملا ريغل ةدئاز ميمب

 يأ : اسلجم تسلجك هنيعو هميم حتفب لعفم ىلع يئالثلا نم نوكيو يميملا ردصملا ىمسيو

 ةدع يأ ابهوم هبهوو ًادعوم هدعوك حتفت دقو هنيع رسكتف هرخآ ةحص عم اواو هؤاف نكي مل ام اسولج

 : رعاشلا لوق هنمو « درطم سيقم وهو ةبهو

 ملظ ةيحت مالسلا ىدهأ الجر مكباصم لإ مولظأ

 لعفلا لمع ةماعلا ءامسألا دهاوش
 ملظ ةيحت مالسلا ىدهأ الجر مكباصم نإ مولظأ-۲

 ىلإ باوصلا وهو نورخآ هبسنو . يجرعلا ىلإ بيبللا ينغم يف هبسنو ريرج ىلإ موق تيبلا اذه بسن
 : يموزخملا دلاخ نب ثراحلا

 مسا ىلإ الوقنم نوكي دقو فصولا هانعم هلصأ ىلع آيقاب نوكي دقو ملاظ ةغلابم هلصأ [مولظ] : ةغللا
 . ةباصإلا ىنعمب يميم ردصم هلوأ ميملا مضب [مكباصم] « ةأرما

 ديكوت فرح [نإ] بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مولظ « ءادنلل ةزمهلا [مولظأ] : بارعإلا
 ردصملا ةفاضإ نم هيلإ فاضم نيبطاخملا ريمضو فاضم باصمو [نإ] مسا وهو ردصم [مكباصم] « بصنو
 دوعي وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ضام لعف [ىدها] « يميملا ردصملل هب لوعفم [الجر] « هلعاف ىلإ
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 7-2 اديز كبرض ينبجعي :وحن ام عم وأ نأ عم لعف هلع لحي نأ طرشب ردصملا : لوألا
 نوير يي ل)پپeکک 300111111115 للم

 ءاطعلاو باوشلاو ةالصلاو مالكلاك ثدحلا ىلإ لقن مث ثدح ريغل سنج مسا هنم ناك امو

 فذح ىلع هنم ءاج ام اولمحو هلامعإ نويرصبلا عئمف ًاضوتو لستغا ردصم يمسا ءوضولاو لسغلاو

 : وحن ةيثآلا ردصملا طورشب هزاوج نيرخأتملا رثكأل ًاقافو حصألاو روكذملا مسالا ريضم نم لئاع

 «اتاومأو ءايحأ ًاتافك ضرألا لعجن ملأ» : هلمو < آركب كؤاطعو ًاديز كباوثو ًادنه كمالك ينبجعأ

 وأ يفن ىلع اهدامتعا طرشب اهلامعإ زوجي هنأ حصألاف رورجملاو راجلاو فرظلا امأو : مهتنكت يأ

 بجاو ماع نوكي ذئنيح ناقلعتيو لاح يذ وأ هنع ربخم وأ لوضاوم»وأ توضوع لأ ماهفتسا
 فذحلا

 امهقلعتل فاقلا حتفب رقتسملا ترقلاب نايمسيو « توبثلاو عوقولاو نوكلاو لوصحلاو رارقتسالاك

 ال رهاظلا مسالا اعقر اذإ امهنأ هتيضق نأل امهيف ريمضلا رارقتسال ال ماعلا نوكلا وهو رارقتسالاب

ن يف رارقتسالا ريمضب ىمسملا ريمضلا ناعفريف رقتساك امهلمعو كلذب نايمسي
 رادلا يف ديز : وح

 امهنأ حصألاو لعاف امهعوفرم يأ وهو هوبأ كدنع ديزو (كش هللا يفأ : : وحن يف رهاظلاو « كدنعو

 يتلا ةعبسلا نم [لّوألا] ربخلا امهو آرحتؤم أدتبم هنوك زوجي هنأو فوذحملا نع امهتباينب هل ناعفارلا

 هفورح عيمج ىلع لمتشملا يأ : لعفلا ىلع يراجلا ثدحلا مسا وهو [ردصملا] لعفلا لمع لمعت

 يف لعفلا لصأ هنأل هب أدبو . آظفل لعفلا فورح ضعب نعو هولخل ردصملا مسا جرخف آريدقتوأ ًاظفل

 وأ سمأ ارمع ديز برض ينبجعأ : لوقت البقتسم وأ لاح وأ آيضام هلعف لمع لمعي هنألو قاقتشالا

[هلحم] ءاحلا مضب [لحي نأ طرشب] نكللوعفملا بضنيو لعافلا عفريف ًادغ وأ نآلا
 هلحم يف يأ  

 نإ ةيردصملا [ام عم] لعف [وأ] لابقتسالا وأ يضملا هب ديرأ نإ | ةيردصملا [نأ عم لعف]
 لاحلا هب ديرأ

 بجعي هبارعإو . نسما وأ ًادغ [ًاديز كب رض ينبجعي : وحن] لوألاف . « لعفلا هباشي نأ لجأل كلذو

ضو هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف برض هب لوعفم ءايلاو ةياقولل نوتلاو عراضم لعف
 لمعي ردصم بر

م آديز هيلإ فاضم هلعافو فاضم وهو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري هلعف لمع
 يف ردصملاو هب لوعف

 ميج ا ج ا

 [ملظ] « هلجأل ًالوعفم نوكي نأ زوجيو ىدهأ هلماع قلطم لوعفم [ةيحت] « هب لوعفم [مالسلا] « لجر ىلإ

 . لجرل ةفص بصن لحم يف هلوعفمو « هلعاف عم ىدهأ ةلمجو [نإ] ربخ

 عفرف لعفلا لمع [باصم] وه يذلا يميملا ردصملا لمعأ ثيح [الجر مكباصم] : هلوق هيف دهاشلا

 . “ها الجر هلوق وهو لوعفملا هب بصنو < بطاخملا ريمض وه يذلا لعافلا
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 هل ا اب اا اخ ويتم ءهبرضن ام يأ ًاديز كبرض ينبجعي :وحنو ًاديز برضت نأ يأ

 كب رض ينبجعي : وحن] يناثلا [و] سمأ هتبرض نإو ادغ [ًاديز برضت نأ] ينبجعي [يأ] لعفلا ريدقت
 يذلا برضلا يأ : نآلا [هبرضت ام] ينبجعي [يأ] لعفلا ريدقت يف ردصم هيف برضف « نآلا [ًاديز
 ىلع تلخد اذإ ةيردصملا نأ نأل لاحلا ىنعمب ناك اذإ هلحم نأ لولح حصي الو « نآلا هبرضت
 عم ةعنتمم يهف يضملا ىلع اهعم ىقبي هنإف يضاملا ىلع تلخد نإو « لابقتسالل هتصلخ عراضملا

 ريدقت زوجي ال هنأ مهوي عضوملا اذه يف ةعامجلا مالك نإف ةيردصملا ام فالخب هريغ عم ةزئاج لاحلا
 كلو « يفاصلا لهنملا يف ينيمامدلا ةرابعو « ًاقلطم زوجي لب كلذك سيلو لبقتسملاو يضاملا عمام
 ام ينبجعأ : وحن ةثالثلا لاعفألا ىلع لخدت اهنأل ام عم لعفلاب تالاحلا عيمج يف ردصملا ريدقت
 ام جرخف . تهتنا رم امك لاحلا ريغ عم نأ ريدقت كلو « آدغ عنصت امو نآلا عنصت امو سمأ تعنص

 لمعي الف اةلطم ًالوعفم نوكي ذئنيح هنإف امو نأ نودب هدحو لعفلا لحم لح وأ لعف هلحم لحي مل اذإ

 تيرض + وعن روك ذم ناك ءاوس:ئيوتألا دوجو عم فيعضلا لامغإ زوجتي ال ذإ + لغفلل لمعلا لب اخ
 الدب راص امل هنا هلاق ام هجوو . يناثلا يف كلام نبال ًافالخ ًاديز ًابرض : وحن ًافوذحم وأ ًاديز ًابرض

 هنع الدب ردصملا راصو آبجاو ًافذح هلعف فذح نأب لعفلا نم ًالدب ناك نإف « هماقم ماق لعفلا نم

 اذهو لعفلا نع هتباينل لب ةيردصملل ال هل لمعلا نوكي نأ زوجي هنإف هل ًادمحو ًاركشو هل ًايقس : وحن

 « يضرلا هاضتراو « يفاريسلا هحجرو « ةلاصألاب هلعفلو شفخألاو هيوبيس بهذ هيلإو حصألا ره

 ًاردصم هنوك ثيح نم ال قسا ماقم ماق هنأ ثيح نم ًآيقسب بوصنم آديزف آديز آيقس تلق اذإف ذئنیحو
 هنأ هيوبيس نع نيرخأتملا رثكأ لقن ال وأ ةيسايقلا رومألا نم فوذحملا لعفلا نع ردصملا ةباين له مث

 : وحن رمألا يف يسايق هنإ : كلام نبا لاقو . ىّدعتي الو عمس ام ىلع هيف رصتقي لب سيقم ريغ
 بلاعللا لدن لاملا قيرز ًالدنف

 بلاعللا لدن لاملا قيرز ًالدنف -۳

 : هردصو . ًاصوصل اهيف وجهي ةملك نم نادمه ىشعأ : هلئاق . ليوطلا نم تيبلا
 بلاعشلا لدن لاملا قيرز ًالدئف ٠ مهرومأ لج سانلا ىهلأ نيح ىلع

 : هلبقو

 بئاقحلا رجب نيراد نم نعجريو مهيايع ًافافخ انهدلاب تورمي

 [نيراد] بايثلا ءاعو يهو ةبيع عمج [بايع] « ميمت ينبل فورعم عضوم دميو رصقي [انهدلا] : ةغللا
 عمج [بئاقحلا] « ةئلتمملا يهو ءارجب عمج نوكسف مضب رجب قوس اهيفو ء كسملاب ةروهشم نيرحبلاب ةيرق
 ماللا ديدشتو ميجلا مضب [مهروما لج] 3 ةلفغلا مهثرواو مهلغش [سانلا ىهلا] 3 افیا ةبيعلا انه يهو ةبيقح

 = . ةليبق مسا ءارلا حتفو يازلا مضب [قيرز] ينيعلا يف لاق . ةعرسو ةفخ يف ًافطخ [الدن] اهرثكاو اهمظعم
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 : هلوقك ءاعدلاو « سلتخا يأ : لاملا قيرز اي لدنا ينعي

 انمثآم ًانارفغ بوتلا لباق اي

 عاتملا نم مهبايع ترفص دقو 3 نيراد ىلإ مهباهذ نيح يف ءائهدلاب نورمي صوصللا ءالؤه : ىنعملا

 كلذو « تمظعو « تخفتنا ىتح بايعلا هذه اوألم دق نوكي نيراد نم نورمي امدنع مهنكلو 3 اهيف ءيش الف

 3 عاتملا نم هنع اولفغ ام ىلع نوطسيف 2 مهروما مظعمبو 3 مهماهمب سانلا ةلفغ نوسلتخي مهنا نم ءىشان

 ةرسكلاب رورجم وأ ء رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ [نيح] ء رج فرح [ىلع] : بارعإلا
 و فاضم [لج]و ىهلا لعاف [لج] هلعاف ىلع مدقت ىهلأل هب لوعفم [سانلا] « ضام لعف [ىهلا] « ةرهاظلا

 لعقب بوصنم قلطم لوعفم [الدنف] « هيلإ فاضم نييئاغلا ريمض [ءاهلا] و فاضم روماو هيلإ فاضم [روما]
 نم اهل لحم ال ةضرتعم ءادتلا ةلمجو فوذحم ءادن فرحب ىدانم [قيرز] ءالدن لدنا يأ فوذحم

 [بلاعثلا] و فاضم [لدن]و عونلل نيبم قلطم لوعفم [لدن] قباسلا [ًالدن] هلوقل هب لوعفم [لاملا] « بارعإلا
 . "ها هيلإ فاضم

 اي لدنا : هيف ريدقتلاو ًابوجو فوذحم هلماعو ردصم وهو هلعف بانم بان ثيح [ًالدن] : هلوق هيف دهاشلا

 ءاعدلاو انه امك رمألا يف كلام نبا دنع ةيسايق فوذحملا لعفلا نع ردصملا ةباينو  فرصتب .ها ًالدن قيرز

 . عامسلا ىلع راصتقإلا هيوبيس نع نيرخأتملا رثكأ لقنو يلي اميف يتأيس امك ماهفتسالاو
 انمثآم ًانارفغ بوتلا لباق اي 64

 5 هلوقب ينومشألا هاور دقو . هلئاق فورعم ريغ تيبلا

 لجو فئاخ اهنمانأاهتفلسأ دقق ملام آنارفغ بوتلا لباق اي

 [بوتلا]و فاضم لياقو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فاضم یدانم [لباق] « ءادن فرح [اي] 5 بارعإلا

 لعق ىلاعت هللا عم ابدأ هيف لاقيو انارفغ رفغأ ريدقتلاو فوذحم رمأ لعفل لوعفم ردصم [ًانارفغ] « هيلإ فاضم

 . هيلإ فاضم [ان]و فاضم [مئآم]و ًانارفغ هلوقل هب لوعفم [مثآم] « ءاعد

 « يتآلا فئاخب قلعتم رورجمو راج [اهنم] « أادتبم لصفنم ريمض [ان] « مثامل ةفص بصن لحم يف ةلمجلاو

 . نايب فطع [لجو] ادتبملا ربخ [فئاخ]

 ةباينو آنارفغ رفغا يأ فوذحم هلماعو ردصم وهو هلعف بانم بان ثيح [ًانارفغ] : هلوق هيف دهاشلا

 . ۷۹ ۔ ۱۷۸ ص / ۲ ج ليقع نبا ىلع ليلجلا ةحنم : نيدلا يبحم دمحم )١(

 ۲۸۵ ص / ۲ ج نابصلا ةيشاح : شماه رظنأ (۲)
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 ۴ ا ثلا ماغثلاك كسأر نائثأ ام دعب ديلولا مأ ةقالعأ

 هلف الإو طرشلا اذه ىلع ردصملا لامعإ طورش نم ىلاعت هللا همحر فنصملا رصتقا : [هيبنت]
 صئاصخ نم ريغصتلا نآل آديز كبيرض ينبجعأ : لاقي الف « ًارغصم نوكي ال نأ اهنم . رخأ طورش

 الف ًارمضم الو هيلع عمجم طرشلا اذهو : ماشه نبا لاق . لعفلا هبش نع ردصملا هب دعييف ءامسألا

 الو « نويفوكلا كلذ زاجأو « ريمضلل ًالوعفم آرمع بصنب حيبق آرمع وهو نسح ًاديز يبرض : لاقي
 لعفلا نآل آديز كتابرض الو كاتبرض الو كتبرض ينبجعأ : لاقي الف « عمجلاو ةينثتلاو ءاتلاب ادودحم

 هنع دعبي ال نأ يعورف هنع بئانو لعفلا لصا هنأل لمع امنإ ردصملاو « ريثكلاو ليلقلا ىلع قدصي

 سلخملا ماغثلاك كسأر ناتفأ امدعب ديلولا مأ ةقالعأ-٥

 . يدسألا رارم هلئاق . 0

 هبلق قلع دق یوه يذ نم يأ قلع يذ نم ةرظن هنمو بلقلاب بحلا قلعي نأ قلعلاو [ةقالعلا] : ةغلل

 دش لمع سول قلو اهيا يال نر 9اد رخص ل الانس ىلع أ لوا رخسر

  انول هيف ناك اذإ اوا 30 لاقي داوسلاب ضايبلا

 . فرصتب ها وهللاو ابصلا هب قيلي الف هلمش دق بيشلا نأو هربك فصو : ىنعملا

 e] ىهلعف لمعي فوذحم لعفل لوعقم ردصم [ةقالع] 3 يخيبوتلا ماهقتسالل [ةزمهلا] 5 بارعإلا

 [ام] « ناكم فرظ [دعب] « هيلإ فاضم [ديلولا] و فاضم مأو ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم وهو ةقالعل هب لوعقم

 ىلإ فاضم بطاخملا [فاك] و هيلإ فاضم [سأر] و « فاضم وهو ةمضلاب عوفرم أدتبم [ناتفأ] « ةدئاز
 ةرسكلاب رورجم ماغتلل ةفص [سلخملا] « ادتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج [ماغثلاك] « [سار]
 يف ةلمجلا ام دعب ىلوأو عماوللا رردلا يف لاق . دعب ىلإ اهتفاضإب رج عضوم يف ةلمجلا عم [ام] و ةرهاظلا

 املقب لعف امك اهدعب ةلمجلل ًايهتل اهب تلصو ام نأل كلذ زاجو « ةلمجلا اهيلت ال دعبو كسأر نانفأ امدعب هلوق

 . اهيلإ اهتفاضإب رج عضوم يف ةلمجلا عم امو ؛ امبرو

 يف كلام نبا دنع ةيسايق ةتباينو [مأ] بصنف هلعف بائم بانف ردصم هنأ ثيح [ةقالع] : هلوق هيف دهاشلا
 . 'هلمع تلمعف قلعت ظفل نم لدب هنأل عماوللا رردلا يف لاق . ماهفتسالا

 . ۱۷۹ ص / ١ ج رظنآ (1)
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 وأ تعنب عبتي ال نأو « هيلع ساقي ال ذاشف كلذ فلاخي امم مهمالك يف درو امو « ركذ امب ديدحتلاب

 هلومعم عم هنأل لبإلا فينعلا كقوس الو آديز ديدشلا كبرض ينبجعأ لاقي الف « لمعلا لبق هريغ
 موي نأ : لاقي الف « يبنجأب هلومعم نم ًالوصقم الو لصافب امهنيب لصفي الف . هتلص عم لوصوملاك

 لعفل لومعم وه لب ربخلاب امهنيب لصفلل عجرل لومعم «رئارسلا ىلبت موي : ىلاعت هلوق نم
 ينبجعا اديز لاقي الف « هلومعم نع ًارخؤم نوكي ال ناو < هعجري يا : ردصملا هيلع لد فوذحم

 اوعسوت مهنأل ارورجمو راج وأ ًافرظ ناك اذإ هميدقت مهضعب زاجأو . كبرض آديز ينبجعأ الو كبرض
 هلوقو «ةفأر امهب مكذخأت الوط : ىلاعت هلوقب كلذل لدتساو . امهريغ يف اوعسوتي مل ام امهيف

 : ريهز نب بعك لوقو « «ًابجع سانلل ناکا : ىلاعت

 ليصفت لحفلا تائب نع اهقلخ يف اهديقم معفاهدلقم مخض

 ليصفت لحفلا تانب نع اهقلخ يف اهديقممعق اهدلقم مخاض 1

 ىلاغت هللا يضر يباحصلا ريهز نب بعك اهلئاق داعس تناب ةديصق نم وهو . طيسبلا رحب نم تيبلا
 : اهعلطم يتلا . هلع

 لاق رخآلاو لوألل ام ىلع مدقتلاب تيضقو رخافملا ىلعأ تلانف 2 هللا لوسر يدي نيب تدشنأ دقو
 نيح ةفيرشلا هتدرب ًابعك ىطعأ هلل هللا لوسر نأل ةدربلاب ىمست ت نأ اهقح يتلا يه ةديصقلا هذه : ملعلا لها

 1 : هلوق ىلإ لصو

 ديدشتو فاقلا حتفو ميملا مضب [اهدلقم] « ظيلغلا ءاخلا نوكسو داضلا حتفب مخضلا [مخض] : ةغللا

 [اهديقم معف] « ءزجلا مساب لكلل ةيمست قنعلا عيمج انه هب دارملا نأ رهاظلاو قئعلا نم ةدالقلا عضوم ماللا

 ديقلا عضوم يا يك ل ا ل يب عمدا چ ٠ ءافلا 00

 ل ل a | : ىنعملا

 ادتبمل ربخ هنأ ىلعف عفرلا امأ ةثالثلا بارعإلا هجوأ لبعوأ معفو مخض نم لك يف زوجي : بارعإلا

 هدعب امو أدتبم هنأ ىلع وأ « رخؤم أدتبم هدعب امو مدقم ربخ هنأ ىلع وأ « ةرفاذعل ةفص وأ ١ يهل يأ فوذحم

 هنأ ىلعف بصتلا امأو , دامتعإلا طارتشا مدع نم نييفوكلاو نسحلا يبأ يأر ىلع ءاتب ربخلا دسم دس لعاف

 ب امأو ةديصقلا تايبأ يف اهركذ قباسلا ةرفاذع نم لاح هنأ ىلع وأ ءالثم حدمأ هريدقت فوذحم لعفل لوعفم
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 نيمسقلا لابعإ نم رثكأ ًافاضم هلاعإف «لأب نورقمو «نونمو .فاضم :ماسفأ ةثالث وهو
 E TE IY .... ©سانلا هلا عفد الولو# :ىلاعت هلوقكو نيلام اك

 هنأل ًاردصم ناك نإو ليصفتب ىاعتم لحفلا تائب نع . ةديصقلا هذهل هحرش يف ماشه نبا لاق

 يف رركو « ىهتنا مهاو وهف آقلطم هلومعم مّدقتي ال ردصملا نأ ّنَظ نمو « لعفلاو نأل لحنمب سيل
 يذلا وه لحني ال يذلا ردصملاو هب ًامزاج لحني ال يذا| ردصملا لومعم ميدقت زاوجب لوقلا ينغملا

 الو لعاف الب لعفلا ءاقب لعفلاب هليوأت ىلع مزلي هنأل ال دأ بيترتلا يف ركذ هبئان الو لعافلل نوكي ال
 لاقو . يبلغأ وه امنإ لعفلاو نأب ردصملا ريدقت نأ نم كلام نبا بهذم قفاوي ماشه نبا هركذ امو بئان
 هلمع تقو يف اهيلع نركي يتلا هلاوحا رابتعاب ردصملا يا [وهو] ًامئاد نوكي ريدقتلا اذه : روهمجلا

 تناك ءاوس [لأب نورقمو] ةفاضإلاو لأ نم هدرجتل يأ [نّونمو] هدعب امل [فاضم : ماسقأ ةثالث]
 نم تبجع :وحن الوأ آدلاخ كبرضو يأ : ءيسملا آدلاخ برضلاو كنإ : وحن ريمضلل ةبقاعم
 لعافلا ىلإ [افاضم هلامعإف] يناثلا نود لوألا مسقلا يف اهعم ردصملا لمعأ نمل آفالخ ًاديز برضلا

 لامعإ نم] برعلا مالك يف [رثكأ] هكرتو لعافلا ركذ عم لوعفملا ىلإ وأ هكرتو لوعفملا ركذ عم
 نأل لوعفملل ًافاضم هلمع نم رثكأ لعافلل ًافاضم هلمعو لأب نورقملاو نّونملا امهب ينعي [نيمسقلا
 هلوقكو] نتملا يف نيمدملا [نيلاكبلاك | هيلع قو نمل هتيسن نم رثكأ جو نمل ثدحلا ةبسن

 الول هبارعإو . سانلا هللا عفد نإوأ سانلا هللا مفدي نأ هلولو يأ [(سانلا هللا عفد الولو» : ىلاعت

 لعافلا عفري هلعف لمع لمعي ردصم عفدو هرخآ مض هعفر ةمالعو ًأدتبم عفد دوجول عانتما فرح

 سانلا « ابات ءاهلا رسك هرج ةمالعو رورجم وهو هيلإ فاضم هلعافو فاضم وهو لوعفملا بصنيو
 لوعفملل هتفاضإ لامو لعافلل ردصملا ةفاضإ لاثم اذهو « هرخآ حتف هبصن ةمالعو ردصملل هب لوعفم

 « ةرفاذغ ريغ ىنعملا نآل اهانعم ىلع ةرفاذغل وأ اهظفل ىلع ًاضيأ اهركذ قباسلا ةحاضنل ةفص هنأ ىلعف رجلا

 ‹ فاضم [تانئب] « ليضفتب قلعتم رورجمو راج [تانب نع] . مدقم ريخ فوذحمب قلعتم [اهقلخ يف]
 . هلعف لمع لمعي ردصم وهو رخؤم ادتبم [ليصفت] « هيلإ فاضم [لحفلا]

 تانب نع : هلوق وه يذلا ردصملا لومعم ءاج ثيح [ليصفت لحفلا تائب نع] : هلوق هيف دهاشلا

 ناك اذإ هيلع ردصملا لومعم ميدقت زاوجب نيلئاقلا ليلد كلذو 03 ليصفت وه يذلا ردصملا ىلع مدقم لحفلا

 . 'فرصتب ها . امهريغ يف اوعسوتي مل ام امهيف اوعسرت مهنأل ًارورجمو ًاراج وأ « ًافرظ

 . داعس تناب ىلع هتيشاح : يروجابلا ميهاربإ )١(
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 0 ذاش لأب انو رغم هلمعو هأييتي ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ» :وحن سيقأ اونم هلمعو

 اميف لمعيف ًاعسوت فرظلا ىلإ ردصملا فاضي دقو «ريخلا ءاعد نم ناسنإلا مأسي ال : ىلاعت هلوق

 لعافلا ىلإ فيضأ نإ مث . ًارمع ديز ةعمجلا موي برض نم تبجع : وحن بصنلاو عفرلا هدعب
 هلوقك لعافلا فذح رثكألاف بوصنملا ىلإ فيضا نإو نتملا يف يذلا لاثملاك لوعفملا هدعب بصتنا

 جحو : ثيدحك ًاعوفرم لعافلا هدعب ركذي دقو «هجاعن ىلإ كمت لاؤسي لعلب و ىلاعت

 جرخو هدبع عفرب (ايركز هدبع كبر ةمحر ركذإف : رماع نبا ةءارقو « اليبس هيلإ عاطتسا نم تببلا

 يف فورعملاو  جحب العاف نم لعجف عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هلو ديسلا نبا كلذ ىلع

 ظفللا رورجم وهف العاف ناك نإ ردصملا هيلإ فيضأ ام مث . سانلا نم لدب اهنأ ةيبرعلا بتك رثكأ

 المح رجلا لعافلا عبات يف كلف لحملا بوصنم ظفللا رورجم وهف ًالوعفم ناك نإو لحملا عوفرم

 عفرلاب فيرظلاو رجلاب فيرظلا ديز برض نم تبجع : وحن لحملا ىلع المح عفرلاو ظفللا ىلع
 زبخلاو محللا لكأ نم تبجع : وحن لحملا ىلع بصنلاو ظفللا ىلع ًاضيأ رجلا لوعفملا عبات يفو

 تبجع : وحن ردصملاب عوفرم هدعب سيل هب ًالوعفم ناك نإف بصنلاب زبخلاو : تلق تئش نإو رجلاب

 نأ ىلع عفرلاو ظفلل عابتإلا ىلع رجلا لاثملا اذه يف فرصلاك هعبات يف زاج فرصلا لسعلا برش نم

 نا ىلع بصنلاو فرصلا لسعلا برش نأ ينبجعأ يأ : ةغيصلا ريغم لعفب ًاردقم ردصملا نوكي

 لاح [هلمعو] فرصلا لسعلا برشت نأ نم تبجع يأ : لعافلل ينبم لعفب ًارّدقم ردصملا نوكي

 لعفلاب ههبشل لمع امنإ هنأل لأب انورقم وأ افاضم هلمع نم سايقلا يف ىوقأ يأ [سيقأ آنّونم] هنوك

 [(اميتي ةبغسم يذ موي يف ماعطإ وأ : وحن] ىنعملا يف ةركن لعفلا نأل هب ههبش ىوقي ريكدتلابو

 فوطعملاو هلبق ام ىلع فوطعم ماعطإ 4ةبقر كفإل : ىلاعت هلوق ىلع فطع فرح وأ هبارعإو
 عبتي

 عفري لعفلا لمع لمعي ردصم مامطإو هرخآ مض هعفر ةمالعو دعفر يف هبت هبارعإ يف هيلع فوطعملا

 ليلدب روكذملا ناسنإلل ريمضلاو ًاميتي هماعطإ وأ ريدقتلاو ء فوذحم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا

 ءايلا هرج ةمالعو مويل تعن يذ ماعطإب قلعتم رورجمو راج موي يف لعفلا ةغيصب معطأ وأ ةبقر كف ةءارق

 هب لوعفم آميتي هيلإ فاضم ةعاجم يأ : ةبغسمو فاضم وهو ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا نع ةباين

[ذاش لأب انو رقم] هنوك لاح [هلمعو] هرخآ حتف هبصن ةمالعو ردصملل
 هدعبل الامعتساو آسايق ليلق يأ 

لعفلاو « لعفلاب لوؤم هنأل هيلع لخدت ال نأ سايقلا ناكو لأب هنارتقاب لعفلا ةهباشم نم
 هيلع لخدت ال 

نع ةفاضإلا هدعبت مل امنإو كلذ غاس مسالا ةروص ىلع ناك امل هنكل لأ
 فاضملا نأ عم لعفلا هبش 

 ردصملا عقو اذلو لأب نورقملا فالخب لعفلا چ عكاز اهلبق وهف هنع ةرخأتم اهنأل لأب فرعملاك

 ىدعم هيف ءاج معن . لوعفم الو لعاف يف الماع لأب نورقملا هيف تأي ملو لماع نآرقلا يف فاضملا

 نكل ردصملا لعاف ملظ نم نإ لاقي نأ الإ «ءوسلاب رهجلا هللا بحي الإ : ىلاعت هلوقك رجلا فرحب
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 :هلوقك

 لجألا يخاري رارفلا لاخي 2 هءادعأ ةياكنلا فيعض

 : هلوقك] رعشلا يف هلمع درو دقو ةذاشلا هوجولا ىلع جرخت ال ةءارقلا

 [لجألا يخاري رارفلا لاخي ءءادعأ ةياكنلا فيعض

 تلتق اذإ ودعلا يف تيكن ردصم ةياكنلا : ةغللا . براقتملا نم باتكلا تايبأ نم تيبلا اذه
 ربخ فيعض بارعإلا . ءيشلا ةذم لجألاو رخؤي يأ : يخاريو 3 ْنظي يأ : لاخیو تحرجو مهنم

 عفري هلعف لمع لمعي ردصم ةياكنلاو هيلإ فاضم ةياكتلاو فاضم وهو فيعض وه يأ : فوذحم ًادتبم

 لاخي هءادعأ هتياكن فيعض ريدقتلاو 3 هب لوعفم هءادعأو فوذحم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا

 تاوخأ نم لاخ نم فرصتم وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو هرخآ مض هعفر ةمالعو عراضم لعف

 وهو مزاجلاو بصانلا نع هدرجتل عوفرم عراضم لعف يخاري لوألا اهلوعفم رارفلا نيلوعفم بصنت ْنظ
 رخآلا لتعم عراضم لعف هنأل لاقثتسالا اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو عوفرم

 فل لخافلاو لجعلا نم يحاري ةلمجو 3 هب لوعفم لجألا وه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ءايلاب

 ةفيعض ةباصإ الإ هئادعأ نم بيصي ال صخشلا اذه نأ ىنعملاو ‹ لاخيل نا لوعفم بصن لحم يف

 [لجألا يخاري رارفلا لاخي  هؤادعأ ةياكتلا فيعض]-۷

 . نتاملا هب دهشتساف ©7باتكلا دهاوش نم وهو براقتملا نم تيبلا
 يأ [يخاري] « نظي يأ [لاخي] . تحرجو مهنم تلتق اذإ ودعلا يف تيكن ردصم [ةياكنلا] : ةغللا

 . ءيشلا ةدم [لجألا] « رخؤي

 نم هرارق نأ نظي هنأل همادقإ ةلقل ةفيعض ةباصإ الإ هئادعأ نم بيصي ب ال صخشلا اذه نأ : ىنعملا

TT Aهب ب میک الام ادع نم  . 

 ا فيعض : ريدقتلاو هب لوعفم اقع ا هلعافو e بصنیو . لعافلا عف ؤري 2 لمع

 3 لوأ لوعقم [رارفلا] « نيلوعفم بصني وه هريدقت آزاوج هيف رحتسم هلعافو عراضم لعف [لاخخيز ٠ هءادعأ

 هلوعفم [لجألا] ره هريذقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف [يخاري]

 . لايت ناث لودفم بيعت لح ةلمجلاو

 . هلعف لمع لمع دقو ماللاب فرعم ردصم هنإف [ةياكنلا] : هلوق هيف دهاشلا

 )١( هيوبيس باتك يأ .
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 ل مركمو براضك لعافلا مسا : يناثلا

 « هب مهيكني ًالانم هئادعأ نم لاني الف ايندلا يف هءاقب ليطي ٌودعلا نم هرارف نأ ّنظي هنأل همادقإ ةلقل
 . هلعف لمع لمع دقو ماللاب فرعم ردصم هنإف ةياكنلا هلوق يف دهاشلاو

 لعافلل هبلط نأل هفذح زوجي لب ردصملا لعاف ركذ مزلي ال هنأ ةلثمألا نم ديفتسا دق : [هيبنت]

 منا لعقلاب نيوز ةلغاق بلخ عما كلذلف. يمضو لعافللهبلظنإف لعفلا تال يدوب شيا

 مسا تهبشأ ةهبشملا ةفصلاو هارجم ايرجأف لعفلا امهتهباشمل المع امهنأل لوعفملا مساو لعافلا
 لعفلا فالخب عمجلاو ةينثتلا لبقي ردصملا نكلو « ‹ عوفرملا فذح عانتما يف هيلع تلمحف لعافلا

 اهلولدم سيل ذإ ةهبشملا ةفصلاو لوغفملاو لغافلا يمساك ةفصلا فالخب هب عفري يذلا لعافلا رياغيو

 امأو هعمج وأ هتينثت ةدارإ دنع ناعمج وأ ناتينثت محدزي الثل لعافلا هيف رمضي الف اهلعاف لولدم رياغي

 بحاص لوق فيعضلا نمو « كلذ ىلع لمحلاب هرامضإ كرتف آدرفم لعافلا نوكي نأب ماحدزا ال ثيح

 نأ ررقت اذإو لعفلا مساك عمجي الو ىنثي الو عمجلاو ةينثتلا ريمض ردصملا لمحتي نأ زوجي بابعلا
 ريمضلا ةغيصي هرّدقت نأ كل نأ ملعاف < « ًافوذحم وأ روك امإ نوكي لب رمضي ال ردصملا لعاف

 حرش يف ليطه ةرابعو ؛ اصفنم ًاريمض هرّدقت نأ كلو هتياكنو هماعطإ يف هانمّدق امك لصتملا

 داو لاو معطي نأ وأ ريدقتلا س یک موي يف e إ وأ همسا زع هلوق لصفملا

 وأ ريدشلا توكي نأ زوعيو هوه ماعطإ وأ ليقل رهظ ولو 2 معطأ وأ ةبقر كف ىرحألا ةءارقلا ليلدب

 ىلإ فاضم ردصم ءاعد ريخلا ءاعد نم ديجملا يف لاقو . تهتنا مكدحأ وأ متنأ وأ تنأ ماعطإ
 مسا] لعفلا لمع لمعت يتلا ءامسألا نم [يناثلا] ها وه ريخلا ءاعد يأ : فوذحم لعافلاو لوعفملا

 كلذ عوضوم لعف ردصم نم قتشم لعفلا اهب ماق تاذل مسا وهو ًاعومجم وأ ىنثم ناك ولو [لعافلا
 نمل اقتشا امهنإف ليضفتلا مساو ةهبشملا ةفصلا فالخب ثودحلا ىنعم ىلع هب لعفلا ماق نمل لعفلا

 مسا ٌدح يف ثودحلا رابتعا ىلع دري الو توبثلا ىنعم ىلع لب ثودحلا ىنعم ىلع ال لعفلا هب ماق

 تنم لا هللا داسا نما اهو ملاعلاو قزارلاك توبثلل لعافلا مسا ّدح يف ناك ام لعافلا

 ملعلا نم دافتسم لب ظفلل ًالولدم سيل رارمتسالاو ةفصلا عضو يف ربتعملا ثودحلا نم ديرجتلا ىلع

 هلع ام مزتلا دقف ةضراع توبثلا ىلع ةلالدلا لاق ن نمو « هل رمتسم ىلاعت هل ةفص وه ام لك نأب

 نإ لعافلا مسا نأ ىلإ ةراشإلل نيلاثمي لثم [مركمو براضك] نيدلا ماصع ىلوملا هلاق « ةحودنم

 مسا هل لقي ملو لعاف مسا هل ليق امنإو هنم ىنبي ام رثكأ وهو لعاف نزو ىلع ءاج يئالث لعف نم ناك

 ةغيص ىلع ءاج يسادسو يسامخو يعابرك يئالث ريغ لعف نم ناك نإو . مرم نزوب لعفم

 )١( هححصم ها هريغ نع لعاف نزو ةرثكل هريدقت لعلو فوذحم مالك انه .
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 ناك نإو ًادغوأ نآلا وأ سمأ ًاديز براضلا اذه :وحن ًاقلطم لمع لأب ًانورقم ناك نإف

 هنع ربغ وأ ماهفتسا وأ يفن ىلع هداهتعاو لابقتسالا وأ لاحلل هنوك نيطرشب لمع لأ نم ًادرجم

 قلطنمو مركمك رخآلا لبق ام رسكو ةعراضملا فرح عضوم ةمومضم ميم عضوب مولعملا عراضملا

 ىضتقا فيرعتلل تردق ىتم اهنأل ةلوصوملا يأ [لأب انورقم] لعافلا مسا يأ [ناك نإف] جرختسمو

 : ةحمللا حرش يف ماشه نبا لاق . ديعس شفخألا باحصا كلذ ىلع صن ًائيش لمعت ال نا سايقلا

 ها لمعلل ةفرعملا لاطبإب ةلوصوملا لأ ىلع مالكلا يف ينغملا يف مزجو < لمأت نمل قحلا وهو
 : وحن] دمتعي مل وأ يتأيس ام ىلع دمتعا ءاوسو ًالابقتسا وأ الاح وأ آيضام ناك ءاوس يأ [ًاقلطم لمع]
 براض ًادتبم عفر لحم يف ةراشإ مسا اذو هيبنتلل ءاهلا هبارعإو [ًادغ وأ نآلا وأ سمأ ًاديز براضلا اذه
 لوعفملا بصنيو لعافلا عقرب هلجف لمع لمعي لعاف مسا براضلاو هرخآ مض هعفر ةمالعو ربخ

 هيف لوعفم نامز فرظ سما هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم ًاديز وه ريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو

 ًادغو بصنلا هلحمو حتفلا ىلع ينبم هيف لوعفم نامز فرظ نآلاو بصنلا هلحمو رسكلا ىلع ينبم

 يأ : ًاقلطم لأ عم لعافلا مسا لمع امنإو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم وهو هيف لوعفم نامز فرظ
 بسحب امسا ناك نإو ىنعملا بسحب لعف وهف لأ وه يذلا لوصوملل ةلص ذئنيح هنأل طرش ريغ نم

 ًايدعتم هلعف لمع [لمع] ةلوصوملا [لأ نم ادرجم ناك نإو] هيلع لعفلا فطع زاج مث نمو « ةروصلا
 تاكرحلا يف هل هتقفاوم ةهج نم ًاظفل لعفلا ةهباشم هل متي امهنم لّوألاب هنأل [نيطرشب] امزال وأ ناك
 نأل « هل هتهباشم ىوقت يناثلابو نيروكذملا نينامزلا دحأب هثدح نارتقا ةهج نم ىنعمو « تانكسلاو

 نع هجرخي هنودب هركذ ذإ هبحاص عم الإ عقي ال نأ هسايقف « فوصوم هل نوكي وأ افصو هنوك ىضتقم
 هفلخي نأ بحاصلا ىلع هدامتعا نادقف دنع طرتشا امنإو « لمعي الف دماوجلاب هقحليو هعضو لصأ
 ال مهنأ ءارقتسالاب ملع دقو « هارجم ىرجف لعفلا دصق هب اودصق مهنأل ماهفتسالا وأ يفنلا فرح

 مسا يأ [هنوك] نيطرشلا نم لوألا . ماهفتسالا وأ يفنلا عم الإ لعفلا ماقم آمئاق فصولا نولمعتسي

 «ديصولاب هيعارذ طساب مهبلكو» : وحن ةياكح وا نآلا آديز براض انا : وحن ةقيقح [لاحلل] لعافلا
 هنأك كلذب ملكتملا ردقيف ةيضاملا لاحلا ةياكحل هنكل آيضام ناك نإو وهو طسابل لومعم هيعارذف

 لديو لاحلا واو هيف واولاو ةيلاح ةلمجلاف نآلا دوجوم هنأك نامزلا كلذ رّدقي وأ نامزلا كلذ يف دوجوم

 ماشه نبال آفالخ يضاملا ىنعمب ال [لابقتسالا وأ] مهانبلقو لقي ملو هيلع مهبلقنو فطع هيلع

 [يفن] ةعبرأ رومأ نم دحاو [ىلع هدامتعا] يناثلا [و] يضاملا ىنعمب هلمع ازاجأ امهنإف يئاسكلاو
 مسا وأ فرحب [ماهفتسا وأ] آدغوأ نآلا آديز براض سيل وأ ريغ وأ ام : وحن لعف وأ مسا وأ فرحب

 مساب هنع ربخم ًادتبم ىلع يأ [هنع ربخم وأ] آدغ وأ نآلا ًارمع ديز براض فيك وأ براضأ : وحن
 آديز تئنظ : وحن لصألا يفوأ آدغوأ نآلا ًارمع براض ديز : وحن لاحلا يف ًادتبم ناك ءاوس لعافلا
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 تررمو ًارمع براض ديزو ًارمع ديز براضأو أرمع ديز براضام :وحن فوصوم وأ
 نأ جر اهلل ع لا فلا لب كا طلع عقال E | رمع بن راض لج رد

 ءاج : وحن ًاظفل [فوصوم وأ] دغ وأ نآلا اركب ابراض ارمع اديز تملعأو دغ وأ نآلا آرمع آبراض

 ىنعملا يف فصو لاحلا نال المج بكار ديز ينءاج : 0

 : وحن ارّقم نوكي نأ يفكي لب « هب اظوفلم نوكي نأ هدعب امو يفنلا نم هيلع دمتعملا يف طرتشي

 فلتخمإ : وحنو ةزمهلا الإ ماهفتسالا تاودأ نم ردقي الو « نيهمأ يأ : 0

 ىلع دمتعا هنإ كلام نبا لوقو « ًاعلاط الجر مأ « ًالبج آعلاط اي : وحن هئمو « فنص يأ 4هناولأ

 و مل مانشع نبا هلاك  لعفلا نم ًابرقم نوكي فيكف مسالاب صتخم هنأل هنم وهس ءادنلا فرح

 ام لاثم اذه ًادغوأ نآلا [آرمع ديز براض ام : وحن] لاقف بيئرتلا ىلع ىضم ام ةلثمأ فتصملا

 براض ربخلا بصنتو مسالا عفرت سيل لمع لمعت ةيزاجح ةيفان ام هبارعإو . يفنلا ىلع دمتعا

 ًارمع ربخلا سم ذس لعاف ديز لعفلا لمع لمعي لعاف مسا براضو هرخآ مض هعفر ةمالعو اهمسا

 نامز فرظ نآلا ربخلا دسم دس ةب لعاف ديزو أدتبم براضو ةيميمت ام لعجت نأ زوجيو « هب لوعفم

مالعو بوصنم وهو هلبق ام ىلع فوطعم نامز فرظ آدغ فطع فرح وأ حتفلا ىلع ينبم هيف لوعفم
 ة

سالا ىلع دمتعا ام لاثم اذه آادغوأ نآلا [ًارمع ديز براضأ] وحن [و] هرخآ حتف هبصن
 هبارعإو ماهفت

 وحن [و] هب لوعفم آرمع ربخلا دسم دس لعاف ديزو لعاف مسا وهو أدتبم براض ماهفتسالل ةزمهلا

هاظ هبارعإو هنع ربخملا ىلع دمتعملا لاثم اذه آدغوأ نآلا [آرمع براض ديز]
 تررم]وحن [و] ر

 ناطرشلا مث . رهاظ هبارعإو فوصوملا ىلع دمتعملا لاثم اذه ادغ وأ نآلا [آرمع براض لجرب

 هلمع نيعتي الف ادجو اذإف « ينغملا يف امك بوصنملا يف هلمعل لعافلا مسا يف ناربتعي ناروكذملا

 ديز ضفخب دغ وأ نآلا ديز براض اذه : : وحن اقيقحت هيلي يذلا هلوعفم ىلإ هتفاضإ زوجت لب

 : نايحوبأ لاقو . لصألا هنأل ىلوأ بصنلا : ينغملا يف ماشه نبا لاق . هتبصن تئش نإو ةفاضإلاب

 الوعفم ىضتقا نإف 4 هرمأ ا هللا نإ : ىلاعت هلوق نيهجولاب ءىرق دقو « ىلوأ رجلا نأ يل رهظي

 نم درجملا لعافلا مسا نأ ملعي ررقت اميو « ادغ وأ نآلا آبوث آديز ساك تنأ : : وحن هيصن نيعن رخآ

 ًابوجوو (ةبعكلا غلاب ايده : وحن ًارهاظ لوعفملا ناك نإ آزاوج لوعفملل فاضي لمعلل حلاصلا لأ

 يف اههبشو ةلثمألا هذه يف فاكلاف كومركم مهو كامركم ناذهو كمركم اذه : : وحن ًاريمض ناك نإ

 الف : ا لصف ر فنا رعب اار ةيويزش ع رح لدي

 فلؤملا مالك مهفأ دقو « هدعو بصنو فلخمل ةفاضإلاب هلسر رجب «هلسر هدعو فلخم هللا نبسحت

 مدعل هتفاضإ بجت مل لب لمعي مل رم ام ىلع دمتعي مل وأ يضاملا ىنعمب ناك اذإ لعافلا مسا نأ

 . هانعمب وه يذلا لعفلا ىلع هنايرج



 e SS لاعف نزو ىلع ناك ام يهو «ةغلابملا ةلثمأ : ثلاثلا

 نوكي ال نأ امهدحأ : نيطرش لوعفملا يف لعافلا مسا لامعإل فنصملا ريغ ركذ : [هيبنت]

 ءاج لاقي الف لعفلاب ههبش ليزي فصولاو ريغصتلا نم الك نآل ًافوصوم نوكي ال نأ يناثلاو . ًارغصم

 لامعإ ساحنلاو ءارفلا الخ ام نويفوكلا زاجأو « آديز آئيسم ابراض تيأر الو ًاديز بريوض لجر

 يف ماشه نبا هححصو « لمعلا دعب فوصوملا لامعإ ءارفلاو نويرصبلا زاجأو « آقلطم رغصملا
 نيمأل تعن نوغتبي ةلمجف «نوغتبي مارحلا تيبلا نيمآ الو : ىلاعت هلوق هنمو « حصألا وهو ينغملا

 ا ةلثمأ] لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا نم يأ [ثلاثلا] ءاقبلا يبأل آفالخ هنم لاح ال

 نم اهيف امل عراضملل ةيظفللا ةهباشملا تاوف عم تلمع امنإو « ةعومجم وأ ةانثم تناك ولو هلمع

 ةجراح ةغلابملا ةغيص نوكت نأ ريدقت ىلع ثلاث امسق اهّدعو ةهباشملا ماقم تماقف ىنعملا يف ةغلابملا

 يأ [ثاك] ىتح لعفلا يف ريثكتلاو ةغلابملل هتغيص نع لوح لعاف مسا يأ [ام يهو] لعافلا مسا نع

 :"رعاشلا لاقو بارش اناف لسعلا امأ هيري نكح نجلا ديدعتي [لاعق زو ىلع راض
 ابئاتكلا اهيلإ ًاضاوخ برحلا ىلع ًافذقم

 ابئاتكلا اهيلإ آضاوخ برحلا ىلع ًافذقم -۸

 دهاوش نم وهو ايئاتكلا لدب “ائاركلا : ىوريو ٠ ينزاملا بشان نب دعسل ةعست تايبأ نم تيبلا

 : ظفلي هلامكب هاور دقو يضرلا

 ابئاتكلا اهيلإ ًاضاوخ برحلا ىلع امدقم يباوحشر مازرلايف

 . امدقمب ًافذقم لدبأ دقو

 وهو حيشرتلا نم رمأ لعف وه خلا [اوحشر] « « ةلظنح نب كلام نبا وهو ميمت نم يح وه [مازر] : ةغللا
 مكحيشرتب اوحشر يأ اعسوت اذكل نالف حشر لیق مث <  نبللا يف هتجرد اذإ اهدلو ةأرملا تحشر هنمو ةيبرتلا

 ضامن [اضاوخ] 2 هل لهؤي ىبري كلملل حشري لاقيو 3 فوصوملا ماقم ةقفصلا ماقأو هتفص اذكه الجر يايإ

 . شيجلا يهو ةبيتك عمج [ابئاتكلا] « ءاهتمحتقا تارمغلا تضحخو ءاملا

 ةثاغتسالا مال ماللا [مازرل] موق اي هريدقت فوذحم ىدانملاو ءادن فرح اي [مازرل ايف] : بارعإللا

 راجلاو اهب رورجم [مازر] < « ريمضلا عقوم يف هنوكل ثاغتسملا عم تحتفو رسكلا رهاظلا عم ماللا ةكرح لصأو

 3 لعاف واولاو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوحشر [ يب اوحشر] « فوذحملا ءادنلا لعفب قلعتم رورجملاو

 رورجمو راج [برحلا ىلع] « لاح يضرلا ةياور ىلع آمدقم وا [ًافذقم] « اوحشرب قلعتم رورجمو راج [يب]

 ج بدالا ةنازخ رظنأ . رهدلا دئادش نم ةدشلا يهو ةبيرك عمج )١(

 . ۲۲۳ ص ا / ١ ج سوماق . 440 ص / ۳ ج بدألا ةنازخ (۲)
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 : رعاشلا لاق . ءافلا حتفب [لوعف وا]

 رقاع كنإف ًاداز اومدع اذإ اهنامس قوس فيسلا لصنب بورض

 لمع لمعي ةغلابملا ةلثمأ نم ضاوخو ضاوخب قلعتم رورجمو راج [اهيلإ] . ناث لاح [ًاضاوخ]  مدقم قلعتم
 . قالطإلل فلألاو . ضاوخل هب لوعفم [ابئاتكلا] « وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لعفلا

 لاعف نزو ىلع اضاوخ هلوق يهو ةغلابملا ةغيص لمعأ ثيح [ابئاتكلا اضاوخ] : هلوق هيف دهاشلا
 . ملعأ هّللاو ها [ايئاتكلا] هلوق وقر هب اولا اهب بصنف لعافلا مسا لمعا نيعلا ديدشتو

 رقاع كسئإف ًاداز اومدمأ اذإ اهئامس قوس فيسلا لصتب بورض -۹

 . يموزخملا ةريغملا نب ةيمأ اهيف يثري ةملك نم 5 يبنلا مع بلطملا دبع نب بلاط وبأ هلئاق
 برضيو هلبإ نم نيمسلا الإ فايضألل رحني ال هنأ ديرب ةنيمس عمج [نامس] قاس عمج [قوس] : ةغللا

 . هفيسب اهقوس

 . عفري لعفلا لمع لمعي ةغلايملا ةلثمأ نموهو بورض تنأ يأ فوذحم أدتبم ربخ [بورض] : بارعإلا

 [فيسلا] و فاضم لصنو بورضي قلعتم رورجمو راج [لصنب] هوحن وأ وه هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا

 ةبئاغلا ريمضو فاضم نامسو هيلإ فاضم [نامس] و فاضم قوسو بورضل هب لوعفم [قوس] هيلإ فاضم
 اومدعل هب لوعفم [ًاداز] لعافو لعف [اومدع] طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ [اذإ] هيلإ فاضم لبإلا ىلإ دئاعلا

 اذإ باوج يف ةعقاو ءافلا [كنإف] اهطرش يهو اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف هلوعفمو هلعافو مدع نم ةلمجلاو
 ةلمجلاو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم نإ ربخ [رقاع] نإ مسإ بطاخملا ريمض [فاكلا] و بصنو ديكوت فرح [نإ]
 . ًامزج ةلماع ريغ ةيطرش اهنأل اذإ باوج بارعإلا نم اهل لحم ال اهربخو اهمساو نإ نم

 مسإ لامعإ بورض هلوق يهو ةغلابملا ةغيص لمعأ هنأل [اهنامس قوس بورض] : هلوق هيف دهاشلا
 ناك نإو هنع ربخم ىلع ةدمتعم ةغيصلا هذه نأل اهنامس [قوس] هلوق وهو هب لوعفملا اهب بصنف لعافلا

 . 29فرصتب ها بارعإلا يف ردق امك ًافوذحم

 اهكئاوب راحنمل هنإو

 . خلا . . ًاراحنمل هنإو دوجلاب رخآ فصي مهضعب لوقك : حراشلا لاق

 عمج [كئاوبلا] "ها قايسلا رهاظ همهوأ نإو رعش هنإ دارملا سيل رطقلا حرش ىلع يعاجسلا لاق
 نأ ةلمجلا هذهب مهضرغو قونلا ىلإ عجري هيلإ فاضملا ريمضلاو « ةنسحلا ةيتفلا ةئسملا ةقانلا يهو ةكئاب

 اهب لخبت نأ سوفنلا تداتعا يتلا يهو قونلا نم نسحلا يتفلا نيمسلا هنافيضل رحني هنإو ميرك اهب فوصوملا
 . ميملا رسكب لاعفم نزو ىلع راحنمف ةغلابملا ةلثمأ نم وهو "ها

 )١( ىدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس : نيدلا يبحم دمحم ٠ ,

 )۲( ص : رظنأ "٠١ . ) )۳ص رطقلا ىلع ىدهلا ليبس : رظنأ ۳۸١ .
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 N DLC PND SRA لعف وأ ليعف وأ لاعفم وأ

 رسكب [لاعفم وأ] هاعد نم ءاعد عومس هللا َّنإو نيملاعلا بنذ روفغ هللا َّنإ مهمالك نم عمسو

 : دوجلاب رخآ فصي مهضعب لوقك ميملا
 و اا هز

 هاعد نم ءاعد عيمس هللا نإ : وحن ءايلا نوكسو نيعلا رسكو ءافلا حتفب [ليعف وأ] اهنامس يأ

 : رعاشلا لوقك نيعلا رسكو ءافلا حتفب [لعف وأ]
 رادقألا نم هيجنم سيلام نمآو ريضت ال ًارومأ رذح

 رادقألا نم هيجنم سيلام نمآو رسيضت ال آرومأ ردح 6

 . يقحاللا ىيحيوبأ هلئاق . لماكلا نم تيبلا

IEICE Orin 

 رادقألا نم 1 3 سيلام نمآو ريضت ال آرومأ رذح

 A سلا ام يقفل يقحاللا نع ىوري عونصم تيبلا نإ لاقو هريغ هعنمو

 . “ما . تيبلا اذه هل

 هنأ لمتحيو مذ هنأ تيبلا نم رهاظلاو رضي رض ىنعمب ريضي راض نم [ريضت] « فئاخ [رذح] : ةغللا

 . حدم

 عفري لعفلا لمع لمعي ةغلابملا ةلثمأ نم وهو « رذح وه هريدقت فوذحم ًادتبمل ربخ [رذح] : بارعإلا

 ال [ريضت ال] « رذح هلوقل هب لوعفم [ًارومأ] , وه ريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا
 بصن لحم يف ةلمجلاو « يه هريدقت ازاوج هيف رتتسم هلعافو ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم عراضم لعف ريضت « ةيفان

 مسا نمآو نمآ وه هريدقت فوذحم ًأدتبم ربح نمآ ةفطاعواولا [نمآو] هرئاض ريغ آرمأ ًارذح ريدقتلاو رومأل ةفص

 فوطعم ةلمجلاو ءوه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعاف

 ضام لعف [سيل] « نمآل لوعفم بصن لحم يق نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا [ام] «رذح هلوق ىلع
 ىلإ ًافاضم لعاف مسا يجنمو سيل ربخ يجنم [هيجنم] « ام ىلإ دوعي وه ريدقت آزاوج هيف رتتسم همساو صقان
 « هيجنمب قلعتم رورجمو راج [رادقألا نم] ء ام ىلإ دوعي وه ريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ءاهلا وهو هلوعفم

 . سيل يف رتتسملا ريمضلا دئاعلاو « لوصوملا ةلص بارعإلا نم اهل لحم ال اهريخو اهمساو سيل ةلمجو

 لمع نيعلا رسكو ءافلا حتفب لعف نزو ىلع [رذح] هلوق لمعأ ثيح [ًارومأ رذح] : هلوق هيف دهاشلا

 . "ها ارومأ هلوق وهو لوعفملا هب بصنف « لعفلا

 . ۲۲ص / ۲ج (۱)

 ص / ٣ ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا ء ١١14-1١5 ص / ۲ ج ليلجلا ةحنم : نيدلا يبحم دمحم (۲)
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 ًادرجم ناك نإو ءًاديز بارضلا ءاج :وحن ًاقلطم لمع لأل ةلص ناك اف ؛لعافلا مساك يهو

 بورضم :وحن لوعفملا مسا عبارلا .ًارمع ديز بارض ام :وحن نيطرشلاب لمع اهنم
 00 ل «مرکمو

 اهرثكاو لمعلا لبق فصولاو ريغصتلا مدع ىتح هلمع هطورشو لمعلا يف [لعافلا مساك يهو]

 مهتجحو هباحصأو هيوبيس لوق ةلثمألا هذه لام. إو لعف مث ليعف مث لاعفم مث لوعفو لاعف ًالامعتسا

 دصقل هنع ةلوحم اهنأل لعافلا مسا وه يذلا اهلصأ ىلع سايقلاو  انمدق امك عامسلا كلذ يف

 زجي ملو « ةدحاو ةرم برض نمل بارض لاقي الف لعفلا راركت يضتقت اهلك اهنأل ريثكتلاو ةغلابملا

 هل اوردق ًابوصنم ًآئيش اهدعب اودجو ىتمو « هانعمو عراضملا نازوأل اهتفلاخمل اهلك اهلامعإ نويفوكلا

 اهلك اهلامعإ نم هباحصأو هيوبيس هلاق ام حصألاو « لعفو ليعف لامعإ نييرصبلا رثكأ عنمو « اعف

 ًادمتعم البقتسموأ ًالاحوأ ناك ايضام يأ [اقلطم لمع] اهب ًافرعم ناك نأب [لأل ةلص] اهنم [ناك امف]

 بارضلا ضام لعف ءاج هبارعإو . ًادغوأ نآلا وأ سمأ [ًاديز بارضلا ءاج : وحن] ال وأ ءيش ىلع

 هيف رتتسم هلعافو لوعفملا بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي ةغلابملا ةلثمأ نم بارضو « لعاف

] هلبق ام بسانيل ناك امو ىلوألاو خسنلا يف اذك [ناك نإو] هب لوعفم ًاديز وه هريدقت ًازاوج
 ًادرجم

 رومألا دحا ىلع دامتعالاو يضملا مدع لعافلا مسا يف نيقباسلا [نيطرشلاب لمع] لأ نم يا [اهنم

 « يفنلا ىلع هدامتعال بصنلا آرمع يف لماع بارضف [ًارمع ديز بارض ام : وحن] ةقباسلا ةعبرألا

 لمع بجوي ال نيروكذملا نيطرشلا دوجو نأ نم لعافلا مسا يف هانمدق ام ةلثمألا هذه يف يرجيو

 مسا وهو اهلصأ نأ امك اهلعاف ىلإ فاضت الو اهلوعفم ىلإ اهتفاضإو اهلامعإ زوجي لب ةلثمألا هذه

 نم عبارلا . فاضي ال لعفلاو لعفلل اههبش هنم ىوقأ اهنأل ردصملا فالخب هلعاف ىلإ فاضي ال لعافلا

 نمل لعف ردصم نم قتشا مسا وهو ًاعومجم وأ ىنثمولو [لوعفملا مسا] لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا

 ىلع وهف يثالثلا نم ينب نإ لوعفملا مسا نأ ىلع نيلاثملاب هبن [مركمو بورضم : وحن] هيلع عقو

 لوهجملا عراضملا ةغيص ىلع وهف هريغ نم ينب نإو « بورشمو لوكأمو بورضمك لوعفم ةخيص

ق ام حتفب جرختسمو قلطنمو مركمك هرخآ لبق ام حتفو ةمومضم آميم ةعراضملا فرح لادبإب
 رخآلا لب

مو نوزحم لثم كلذو نيعلا حتفب لعفم نع لوعفمب نغتسي مل ام اذهو عيمجلا يف
 ثونجمو مومح

 تعمس اهلاعفأ نأ عم مكزم الو ننجم الو ممحم الو نزحم هيف اولوقي مل اهيف لوعفملا مسا نإف موكزمو

 نع لمعلا يف ال ةلالدلا يف بوني دقو « لعفم نع لوعفمب اونغتسا مهنأ ىلع لدف ةيعابرو ةيثالث

وحن نيعلاو ءافلا حتقب لعفو حوبذم ىنعمب حبذ : وحن نيعلا نوكسو ءافلا رسكب لعف ةلقب لوعفم
 : 

عمب ةفرغو ةمقلو ةلكأ : وحن نيعلا نوكسو ءافلا مضب ةلعفو ضوبقم ىنعمب ضيق
 ةموقلمو ةلوكأم ىن

نيعلا حقو ميملا مضب لعفم نع بوني دقو ٠ عيرصو ليتقو حيرجك ليعف ةرثكبو ةفورغمو
 ليعف 

الدلا يف هلك اذهف ليلع وهف ضيرملا تللعأو دقعم يأ ديقع وهف لسعلا تدقعأ : وحن
 لمعلا يف ال ةل
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 هدبع بو رضملا ءاج :وحن لعافلا مساك هلمع طرشو لوعفملل ينبملا لعفلا لمع لمعيو

 مساب ةهبشملا ةفصلا : سماخلا .نيلاثلا يف لعافلا نع بئان هدبعف «هدبع بورضم ديزو

 و EE افهومعلو «فيرظو نسحك دحاو ىلإ يدعتملا لعافلا

 ماقم همايقل لوعفملا عفريف [لوعفملل ينبملا لعفلا لمع لمعيو] هشبك حيبذ لجرب تررم لاقي الف
 يأ [لعافلا مساك هلمع طرشو] هاوس ام بصنو آدحاو عفر ةثالثوأ نينثال ّدعتم نم ناك نإف < « لعافلا
 هبارعإو . آدغوأ نآلا وأ سمأ [هدبع بورضملا ءاج : وحن] اقلطم لمع لآل ةلص ناك نإف هطورشك
 لوعفملا بصنيو لعافلا بئان عفري هلعف لمع لمعي ل. هفم مسا وهو لعاف بورضملا ضام لعف ءاج
 طرشب لمع ًادرجم ناك نإو هدبع برض ديز لوقت امك ةفاضإلاب رج لحم يف ء راهلاو لعافلا باندع

 بورضم ديز] : وحن كلذ [و] آريدقت ولو رم امم دحاو ىلع دمتعي نأو ًالابقتسا وأ لاح نوكي نأ
 يطعم اذه : وحنو [نيلاثملا يف لعافلا نع بئان] لوعفملا مساب عوفرم [هدبعف] ادغوأ نآلا [هدبع
 نأب ةهبشملا ةفصلا ىرجم هيرجت نأ كل زوجيو امهرد هوبأ يطعي لوقت امك دغ وأ نآلا آمهرد هوبأ

 ديز : لوقت هبصنت وأ ىنعم هعوفرم ىلإ هفيضت مث هفوصوم ريمض ىلإ هعوفرم نع هدانسإ لوحت
 ةفصلا يف لعفت امك ديز ريمض ىلإ لوعفملا مسا تدنسا كنأل هبصن وا ديعلا ضفخب دبعلا بورضم
 ىلإ يّدعتملا لعافلا مساب ةهبشملا ةفصلا] لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا نم [سماخلا] . ةهبشملا
 ال نأ اهلصأ ناك نإو هلمع تلمع اذهلو لعافلا مساك ثنؤتو ركذتو عمجتو ىنثت اهنإ ثيح نم [دحاو
 ٌدعتم وأ مزال يأ رصاق لعف نم ةذوخأم اهنوكلو توبثلا ىلع لدت اهنوك ثيح نم لعفلا اهتنيابمل لمعت
 يف رصتقاو بلقلا محارلاك هنيع مضب لعف ىلإ هلقنب وأ اراصتحخا هرم فاو مزاللا ةلزنم لزنم
 نع اهدانسإ ليوحت حص ةفص لك اهب دارملاو « يّذعتملا تاجرد ىندأ هنوكل دحاو ىلع اهلمع

 نم ةقتشم ةفص امهنم الك نإف [فيرظو نسحك] توبثلا ليبس ىلع اهفوصوم ريمض ىلإ اهعوفرم
 نسح ديز ىنعم ذإ توبثلا ىنعم ىلع هب ماق نمل مزال لعف ردصم امهنم لك نيذللا فرظلاو نسحلا
 تلّرج ثودحلا ديرأ اذإف « ثداح دّدجتم هنأ ال هدوجو تاقوأ رئاس يف هل هرارمتساو هل نسحلا توبث
 حتفب فرظلاو عزاجو عزجو حرافو حرف سايقلا ىلعو نيسلا رسكب نساح ليقو . لعافلا مسا ءانب ىلإ
 ةئيهلاو هجولا نسح وه وا ناسللا يف فرظلا سوماقلا يفو . ةفارظو افرظ مركك فرظ نم ءارلاو ءاظلا
 لاوزألا نايتفلا الإ هب فصوي ال وأ قلحلا وأ بلقلا ءاكذو ةعاربلا وأ ناسللاو هجولا يف نوكي وأ
 مئادلا لاحلاب صتخت ةهبشملا ةفصلا نأ ملعي هانركذ اممو « ةداسلا الو خويشلا ال تالوزلا تايتفلاو
 ريا مسا فالخب لبقتسملل الو عطقنملا يضاملل نوكت الق لاحلا نامز ىلإ رمتسملا يضاملا يأ
 دحاو ىلع دامتعالا لأ نم تدرجت اذإ اهلمع ةحصل طرتشيو لعفلا لمع لمع هيف لمعت يذلا [اهلومعملو]
 ىلع لدي ال ام نأل ركذ ام طارتشال ىنعم الف توبثلل اهنأ نم ررقت امل لابقتسالاو لاحلا ال قبس امم
 دنع هليدع وأ فرظب اهلومعم نيبو اهنيب لصفي ال نأ ًاضيأ اهلمعل طرتشيو نامزلاب هل قلعت ال ثودح
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 «هظفل فيرظو ههجو نسح لجرب تررم :وحن ةيلعافلا ىلع عفرلا :تالاح ثالث

 نسح وأ هجولا نسح لجرب تررم :وحن ًافرعم ناك نإ هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلاو

 ةفاضإلا ىلع رجلاو ءًاهجو نسح لجرب تررم :وحن ةركن ناك نإ زييمتلا ىلع وأ .ههجو

 ا ا ا وا ا .هجولا نسح لجري تررم :وحن

 ىلوألا : اهنم دحاو نع ولخي ال [تالاح ثالث] قافتالاب زوجيف لعافلا مسا يف هفالخب روهمجلا

 ءيشلل نوكي ال ذإريمضلا نع ةيلاخ ةفصلاف ذئنيحو « هيلع قفتم هجولا اذهو [ةيلعافلا ىلع عفرلا]

 هجولا اذهو « لك نم ضعب لدب اهفوصوم ىلع دوعي ةفصلا يف رتتسم ريمض نم ةيلدبلا ىلع وأ نالعاف
 نم الدب هجولا ناك ول هنأل هجولا نسح ةأرماب تررم ءارغلا ةياكح هدرتو يسرافلا نع ماشه نبا هلقن

 مهضعب لاق اذك هثينأت بجو ثنؤم ريمض عفر اذإ دنسملا نأل هثينأت بجول نسح يف رتتسم ريمض

 رورجمو راج لجرب لعافو لعف تررم هبارعإو [هظفل فيرظو ههجو نسح لجرب تررم : وحن]

 بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي لعافلا مساب ةهبشم ةفص نسحو « لجرل تعن نسح
 ىلع فوطعم فيرظو « ةفاضإلاب رج لحم يف ءاهلاو < هرخآ مض هعفر ةمالعو لعاف هجو « لوعفملا

 لعاف نوكيو « الدب هظفلو « ههجو نم لك بارعإ زوجيو « لعاف هظفلو « ةهبشم ةفص وهو نسح

 ناك نإ هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلا] ةيناثلا ةلاحلا [و] . لجر ىلع دوعي ًارتتسم ًاريمض ةفصلا

 اهلعافو ةهبشم ةفص وهو لجرل تعن نسحف [هجولا نسح لجرب تررم : وحن] ةفاضإلا وأ لأب [افرعم

 [ههجو نسح] لجرب تررم [وأ] هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بوصنم هجولا وه هريدقت زاوج اهيف رتتسم

 نإ زييمتلا ىلع وأ] وه هريدقت آزاوج نسح يف رتتسم لعافلاو هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع ههجو بصنب

 وه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو ةهبشم ةفص نسحف [آهجو نسح لجرب تررم : وحن ةركن ناك

 ام وهو « هب لوعفملاب هيبشتلا ىلع بصنلا ةركنلا يف زوجي ال هنأ فنصملا مالك رهاظو زييمت اهجو

 ةركنلا يف نيهجولا زيوجتب ةحمللا حرشو رطقلا حرشو عماجلا يف ماشه نبا لاق نكل هريغ ا

 ىلع رجلا] ةثلاثلا ةلاحلا [و] . حجرأ زييمتلا ىلع بصنلا نكلو « هب لوعفملاب هيبشتلاو زيبمتلا يأ

 تعن نسح رورجمو راج لجرب لعافو لعف تررم هبارعإو [هجولا نسح لجرب تررم : وحن ةفاضإلا

 عنتمت معن هيلإ فاضم هجولاو فاضم وهو وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو ةهبشم ةفص وهو لجرل

 ام ىلإ الإ فاضي ال فصولا نم لأ هيف ام نأل اهنع راع اهلومعمو لأب ةنورقم ةفصلا تناك اذإ ةفاضإلا

 زاج امنإو < « رجلاب هجو نسحلا ديز الو ههجو نسحلا ديز لاقي الف هيف يه ام ىلإ فاضم ىلإ وأ لأ هيف

 كلذ زجي ملو « ةقباسلا ةلثمألا يف بصنلاو رجلا يتلاح يف اهفوصوم ريمض ىلإ ةهبشملا ةفصلا دانسإ

 نأ مهوي فوصوملا ريمض ىلإ هيف دانسإلا ليوحت نأل هوبأ براض ديز : وحن لعافلا مسا يف

 الف ركذ ام مهوي ال فوصوملا ريمض ىلإ اهدانسإ نإف « ةهبشملا ةفصلا يف هفالخب لوعفم فوصوملا
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 ديز :وحن ًاظفل امإ فوصوملا ريمضب هلاصتا نم دب ال لب اهيلع ةفصلا لومعم مّدقتي الو
 E ليضفتلا مسا :سداسلا . هجولا نسح لجرب تررم :وحن ىنعم وأ «ههجو نسح

 لومعم مّدقتي الو] آزاجم هتلمج ىلإ نسحلا دنسي نأ نسح ههجو نسح نم نأل ًاضيأ حبقي الو عنتمي

 عرف اهنأل [اهيلع] مّدقتت الف ىنعملا يف لعاف وه ام اهلومعمب دارملاو « ةهبشملا ةفصلا يأ [ةفصلا
 نسح ههجو ديز لاقي الف مّدقتم يف لمعت ملف هنع ترصقف لمعلا يف لعفلا عرف وه يذلا لعافلا مسا

 ىلع دوعي ريمضب يأ [فوصوملا ريمضب هلاصتا نم دب ال لب] ايبنجأ اهلومعم نوكي نأ زوجي ال ذئنيحو
 لجرب تررم : وحن] هريغ هب ربع امك اريدقت يأ [ىنعم وأ ههجو نسح ديز وحن ًاظفل امإ] اهفوصوم
 ريمضلا نع فلخ هيف لأف فذح ال نويفوكلا لاقو . نييرصبلا لوق اذهو « هنم يأ [هجولا نسح

 الف ًارمع نسح ديز : وحن جرخف لأ عم ريمضلاب حيرصتلا عامسب درو ههجو لصألاو « هيلإ فاضملا
 مسا] لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا نم [سداسلا] . ريمضلاب لومعملا لاصتا مدعل كلذ زوجي
 امل ىنبي دق هنأل ىلوأ ناكل ةدايزلا لعفأب هومس ولو ماشه نبا لاق . ليضفتلا لعفأ هل لاقيو [ليضفتلا
 ًامسا تراص حالطصالا يف ةرابعلا هذه نأب باجي نأ نكميو « لهجأو لخبأ : وحن هيف ليضفت ال
 يف هريغ ىلع هبحاص ةدايزل اريدقت وأ ًاقيقحت لعفأ ىلع ينبملا فصولا وهو « ةدايزلا ىلع لادلل
 ًافيفخت ةزمهلا تفذحف رشأو ريخأ لصألا يف امهنوكلرشو ريخ كلذ يف لحدف هنم وه قتشملا ثدحلا
 نيشلا حتفب رشألا باذكلا نم آدغ نوملعيس ةبالق يبا ةءارق يف اهروهظ ليلدب لامعتسالا ةرثكل
 1 : هلوقو ءارلا ديدشتو

 ريخألا نباو سانلا ريخ لالي
 عنم يضتقي وهو ةدايزلاو ةكراشملا ىلع ةلادلا ةفصلا هنأب ليضفتلا مسا ماشه نبا فرع دقو

 ٍريألا ُنْباَو سائلا ُرْيَخ ٌلالبو 05

 . ©9ةبؤرل بسن تيبلا

 ريخ ىلإ فاضم [سانلا] « ربخ [ريخ] . ًادتبم ةرورضلل فورصم ريغ [لالب]  واولا : بارعإلا
 تعن ةلمجلاو نبا ىلإ فاضم [ريخألا] 3 نيا وه ريدقت فوذحم ادتيمل ربح [نبا] 2 ةفطاع واولا [نباو]

 . لالبل

 . افيفخت ليضفتلا يف فذحت اهنأ عم هيف ةزمهلا تبثأ ثيح ريخألا : هيف دهاشلا

 . ؟ ط / ٠١۸/۳ ج كلاسملا حضوأ ىلإ كلاسلا ءايض : راجنلا زيزعلا دبع دمحم (1)
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 211111111111 ًاقافتا هب لوعفملا بصني الو لضفأو مركأ :وحن

 مساف كلذ وحن نم ءاج ام نأب باجي نأ الإ رعشلا نم رثكأ ورمعو رادجلا نم ملعأ ديز : وحن
 دعب مزلتسي ليضفتلا نإف « همزلي يذلا دعبلاو زواجتلا ىلإ يليضفتلا هانعم نع جرخم هيف ليضفتلا

 رهظأ اذه ءاملعلا لوق كلذ ريظنو « رعشلا نع دعب ورمعو رادجلا نع دعب ديز ليقهنأكفهيلعلضفملا

 ام لك نم رهظأ اذه يأ ليضفتلا نم موهفملا دعبلاب ةقلعتم لب لعفاب ةقلعتم نم تسيلف ىفخي نأ نم
 درجم يثالث لعف نم الإ ىنيي ال ليضفتلا لعفأ مث ةيفاكلا حرش يف يماصعلا هلاق ءافخلا نم ديعب هادع
 مسا امهنم الك نإف [لضفأو مركأ : وحن] ًامزال لعفلا كلذ ناك ءاوس بيع الو نولب سيل ةدايزلا نم

 الو] برضأو ملعأك آيّدعتم وأ لضف اذو مرك اذ راص ىنعمب لضف نم يناثلاو مرك نم لوألا ليضفت

 سانلا ىلعأ ديز لاقي الف < « هل لوعفملا الو لسع سانلا برشأ ديز لاقي الف [هب لوعفملا بصتي

 ًانسح سانلا نسحأ ديز لاقي الف قلطملا لوعفملا الو لينلاو سالا ريسأ انأ لاقي الف هعم الو ًآداهتجا

 لوعفملا ىلإ لصي معن ةيزيرغلا لاعفألاب قحتلا هنأل اعامجإ يأ [ًاقافتا] هب لوعفملاب هبشملا الو

 لهجأو ديزب ملعأو فورعملل لذبأو ملعلل ىعوأوه : وحن ةيوقت الب هيف لمعيف رجلا فرح ةطساوب

 بايثلا ءارقفلل ىسكأ وه : وحن رقم لعفب رخآلا تبصن ني نينثال ىّدعتي لعفلا ناك نإف « ورمعب

 لضي نم ملعأ وه كبر نإ : ىلاعت هلوق وحن امأو بايثلا مهوسكي يأ فوذحم لعفل لوعفم بايثلاف

 يأ ملعأ هيلع لد فوذحم لعفل لوعفم لوصوم مسا يه لب ملعأب ؟لوعفم تسيل نمف «هليبص نع

 ادتبم عفر لحم يف ةيماهفتسا نم نوكت نأ لمتحيو « نيلضملا ملعي يأ هليبس نع لضي نم ملعي

 عبتملا لاضلا نأش نم بجعتلل ماهفتسالاو لماعلا اهنع قلع بصن لحم يف ةلمجلاو هربخ لضيو

 . بذاكلا ْنظلل

 نبا هيف عبت هب لوعفملا يف ليضفتلا مسا لمع عنم ىلع قافتالا نم فنصملا هركذ ام : [هيبثت]

 مهضعب نع ينغملا يف لقن دقف « رظن هيفو ةيفاكلا حرش يف كلام نباو رطقلا ىلع هحرش يف ماشه

 ال امب لأ نإ ليضفتلا مساب بصني مهضعبو ةيهبلا رردلا يف ءاقنع نبا لاقو . هب لوعقملل هبصن زاوج

 هنأ دوعسم نب دمحم نع ليهستلا حرش يف لقنو . یھتنا ًاقلطم هب بصني مهضعبو « هيف ليضفت

 : ىلاعت هلوقك كلذب عامسلا دورول هب لوعفملا يف لمعي ال ليضفتلا مسا نإ لاق نم طلغ : لاق

 نسحا ديز يف امك ىنعملا يف ًالعاف سيل هنأل آزييمت سيلو «ًاليبس ىدهأ وه نمب ملعأ مكبرف»

 ' سا ذرع نب: نالا لوقو اهو
 انتارشلا فرما اراز

 اَنِتاَوَقلا نوُيسلاِب اني ُبَرْضَأَو 5

 شيعي نبال هحرش يف امك هردصو لصفملا دهاوش نم وهو تيب زجع اذهو ١ ليوطلا نم تيبلا
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 1200 ...٠...٠ ...٠...٠ ؛لخكلا ةلكسم يف الإ رهاظلا عفري الو

 مدعلا ةلزنم روكذملا فالخلا لزن هنأب باجي دق معن ًاقلطم هيف هلمع زيوجت هرهاظو ىهتنا

 ىدهأ هليبس نمب لصألاو ًأدتبملا نع لوحم زييمت ًاليبس نإو لعف ريدقت ىلع هنأب ركذام ليوأت ناكمإل
 هنم نسحأ لجر ينءاج لاقي الف للصفنم آريمض ولو [رهاظلا] لعافلا [عفري الو] رتتسملا لعافلا عفريو
 يف الإ] ٌالصأو انزو بجعتلا لعف هبشي هنألو هعقوم عقاو ةدايزلا يف هانعمب لعف هل سيل ذإ وه وأ هوبأ
 نم لعف هلحم لحي نأ حصي ذئنيح هنأل  ًاعامجإ رهاظلا لعافلل هعفر اهيف زوجي هنإف [لحكلا ةلئسم

E E1 E EE - ميني EE ىسقاو زكا 
 : اهعلطم ةديصق نم سادرم نب سابعلا : هلئاق

 اسكارف ناحرحر الإ رفقأو اسراد مويلا حبصأ مسر ءامسأل

 : هب دهشتسملا تيبلا لبقو

 اسراوف انيقتلا نيح انلثمالو ةآحبصم آيح يحلا لثرأ ملف

 اسناوسقلا فويسلاب انم برضأو ٠ مهنم ةقيقحلل ىمحعأو رسكأ

 : هدعبو

 اسعادملا حامرلاو يكاذملا رودص انلاوبصن ةلمح انلمحام اذإ

 لاقيو هظفحيو هيمحي نأ ناسنإلا نع قحي ام [ةقيقحلا] « ةيامح دتشأ [ىمحأو] « رثكأ [ركأ] : ةخللا
 ينذأ نيب ءىتانلا مظعلا آضيأ سنوقلاو ديدحلا ةضيب ىلعأ وهو سنرق عمج [سناوقلا] « ةيارلا ةقيقحلا

 . سرفلا

 مهنم ةقيقحلل ىمحأ الو مهّرك لثم رأ ملو احابص مهيلع انرغأ نيذلا موقلا ءالؤه لثم رأ مل : ىنعملا |

 : وهو هلبق تيبلا يف مدقت امل ةفص ال ردقم لعفب بصتني نأ نيعتي [ركأ] : بارعإلا
 اسراوفانيقتلا نيح انلثم الو آحبصم ايح يحلا لشمرأ ملف

 ةفص هنأك مدقت امل ةفص نوكي نأ زوجيو ليق اذكه يبنجأ وه امب فوصوملاو ةفصلا نيب لصفي الثل

 ب قلعتم رورجمو راج [انم] « ليضفت لعفا [برضإ]و [ىمحا] ب قلعتم رورجمو راج [ةقيقحلل] ءاةدلجلاو

 . برضأل هب لوعفم [اسناوقلا] ء [برضا]

 هريدقت برضأ هيلع لدي لعف رامضإب هبصن هتقيقحو برضأب هبصن ثيح [سئاوقلا] : هلوق هيف دهاشلا
 . )ها ةغلابملاو ليضفتلل يتلا هذه لعفأ هلوانتي نأ زوجي الو سناوقلا وأ برضن وأ انبرضأ

 . 7897 ص / 1 ج لصفملا حرش : شيعي نبارظنأ (۱)
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 مسا هلعبو ليضفتلا مساب كوضوف نج عسا هدعبو يفن مالكلا يف نوكي نأ اهطباضو

 .ديز نيع يف هنم لحكلا هنيع يف نسحأ الجر تيأر ام :وحن نيرابتعاب هسفن لع لضفي

 لضفأ ديز :وحن فرظلاو رورجملاو راحلا يفو الام كنم رثكأ انأ :وحن زييمتلا يف لمعيو

 مويلا كنم

 لحكلا هنيع ىف نسحأ الجر تيأر ام لاقي نأ حصي هنأل ةقيقح ليضفتلا ىنعم داري نأو هظفل ةّدام
 لحكلا هنيع يف نسحأ الجر تيأر ام اهلثم رهشأ نآل كلذب تيمسو «ديز نيع يف هنسحك

 نأب كلذو «سنج مسال ىنعملا يف ةفص ليضفتلا مسا [نوكي نأ اهطباضو] ديز نيع يف هنسحك

 مساب] ىنعم [فوصوم] ماع [سئج مسا هدعبو] ماهفتسا وأ يهن : نم ههبش وأ [يفن مالكلا يف] نوكي

 لاخ يأ فوصوملا نع يبنجأ عوفرم [مسا هدعبو] ربخلاو لاحلاك هريغ وأ ًاتعن نوكي نأب [ليضفتلا
 [وحن] نيفلتخم [نيرابتعاب هسفن ىلع] مسالا كلذ يأ [لضفي] نيريمضب ابلاغ فنتكم هريمض نع
 لعافو لعف تيأر ةيفان ام هبارعإو [ديز نيع يف هنم لحكلا هنيع يف نسحأ الجر تيأر ام] برعلا لوق
 لوعفملا:بصنيو لعافلا عفري لعفلا لمع لمعي ليضفت مسا وهو ًالجرل تعن نسحأ هب لوعفم الجر
 هعفر ةمالعو لعاف لحكلا هيلع تمدق لحكلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج هنيع يف

 راج نيع يف رقتسم فرظ هنإف هنيع يف فالخب وخل فرظ هنأل نسحأب قلعتم رورجمو راج هنم هرخآ مض
 طورشلا عمج لاثملا اذهف « هيلإ فاضم ديزو هنم يف ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو
 وهو عوفرم مسا هدعبو ليضفتلا مساب فوصومو يفنل لات سنج مسا الجر نإف فنصملا اهركذ يتلا

 ىلع لضفمو نآاهلا امهو نيريمضب فونكمو هريمضب لصتي مل هنأل فوصوملا نع يبنجأ وهو لحكلا
 هريغ نيع يف هنوك رابتعاب هسفن نم نسحأ ديز نيع يف هنوك رابتعاب لحكلا ذإ نيفلتخم نيرابتعاب هسفن
 يف آنئاك لحكلا نم يأ هنم هنيع يف آنثاك لحكلا نسحأ الجر تيأر ام ذئنيح لاثملا ىنعمو لاجرلا نم
 ةيربخلاب ليضفتلا لعفأ انعفرو ًادتبم هانبرعأ لب ًالعاف لاثملا اذه يف عوفرملا برعي مل ولو ديز نيع

 هللا ىلإ بحأ مايأ نم ام » : يي هلوق لاثملا اذهكو « لحكلا وهو يبنجأب نمو لعفأ نيب لصفلا مزل

 لوعفملل ًاينبم بحي ىنعمب انه هنأل بحأ لعاف بئان موصلاف « ةجحلا يذ رشع يف هنم موصلا اهيف

 ولخي ام هبصني زييمتلا نأل آرفن زعأو [ًالام كنم رثكأ انأ : وحن زييمتلا يف] ليضفتلا مسا يأ [لمعيو]

 نم ةحئار امهيفكت امهنأل [فرظلاو رورجملاو راجلا يفو] ًاتيز لطر يدنع : وحن لعفلا ىنعم نع
 لمع لمعي ليضفت مسا لضفأو هربخ لضفأ أدتبم ديز هبارعإو [مويلا كنم لضفأ ديز : وحن] لعفلا
 هيف رتتسم لضفأ لعافو لضفأب قلعتم هيف لوعفم نامز فرظ مويلاو هب قلعتم رورجمو راج كنم لعفلا

 . ًامسبتم سانلا نسحأ ديز : وحن لاحلا يف آضيأ لمعيو وه هريدقت آزاوج

 ديز : وحن ماللا وأ ورمع نم لضفأ ديز : وحن نم عم الإ لمعتسي ال ليضفتلا مسا [ةمنت]
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 الف اهدحأب لصاحوهو « هريغ ىلع ةدايزلا هنم ضرغلا نأل لجر لضفأ ديز : وحن ةفاضإلا وأ لضفألا
 : قعاشلا لوك يف نمو ةفاضإلا نيب نجلا ةو ب ا نينثاب هلامعتسا زوجي

 فدسلا يف دايجلا ضكرب انم انتملعأ ىدولا سرغب نحن

 فدسلا يف دايجلا ضكريانم انملعأ ىدولا سرغب نحل 8#

 )ها يراصنألا نادخلا نب سيق ىلإ روفصع نبا هازعو . ةرقرقلا دعس هلئاق . حرسنملا نم تيبلا

 نع اولخو ادرطم هوطعأو مومحيلا ىلع هولمحا : لاقف ةرقرقلا دعسب اعدف شحو رامحب نامعنلا ىتأ امل هلاق

 هنلمحيل ِهّللاو : نامعنلا لاقف اذهلو يل امف سرفلا اذه نع عرصأ اذإ ينإ هعرصيف دعس هبلطي ىتح رامحلا اذه

 : لاقف ةراظنلا يف ًامئاق هينب ضعب ىلإ دعس رظنف رامحلا نع ىلخو درطملا هيلإ عفدو مومحبلا ىلع لمحف

 كردأ مث نامعنلا كحضف سرفلا ةفرعمب قلعتو درطملا ىقلأف سرفلا ضكرو ًالثم اهلسراف ىماتيلا هوجو ينبو

 : لاقف لزنأف
 فدسلا يق دايجلا ضكرب انه انملعأ ىدولا سرغب نحن
 فرعلا یا ار یس عطا فيقو. تت كيلاني
 فنعرشعم نم فرعديصلل ينكردأف هتكردأ تنك دق

 لاقي لجرلا كيرحت [ضكرلا] « ةيدو هدحاو ليسفلاب ىمسملا لخنلا راغص [ىدولا سرغ] : ةغللا

 نم وهف ءوضلاو ةملظلا ىلع قلطي ةفدس عمج لادلا حتفو نيسلا مضب هب [فدسلا] ودعيل يلجرب سرفلا تضكر

 . هلابقإو حبصلا هب دارأف . دادضألا ءامسأ

 . فدسلا يف ليخلا ضكرب انتفرعم نم رثكأ ىدولا سرغب انتفرعم نإ : ىنعملا
 ةفاضإ نم [سرغ] ىلإ فاضم ىدولاو رورجمو راج [سرغب] « أدتبم لصفنم ريمض [نحن] : بارعإلا

 يذلا ًادتبملا ربخ [ملعأ] ٠ [انملعأ] ب قلعتم رورجملاو راجلاو هيف رتتسم ريمض هلعافو هلوعفم ىلإ ردصملا

 عوفرم انملعأ يف [ان] نإ حتفلا وبأ لاق . ملعأب قلعتم رورجمو راج [انم] « « ملعآ ىلإ فاضم [ان] و نحن وه
 هنوکو لعفأ ةفاضإ نيب عمجلا نع كلذب صلختيل كلذ لاق امنإو < نحن نع بئان وهو ملعأ يف ريمضلل دكؤم

 ملعأب قلعتم رورجمو راج [ضكرب] بارعإلا طيلخت نم هلعج ىتح يلع يبأ ىلع لكشأ تيبلا اذهو . نمب

 راج فدسلا يفو هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم ضكر ىلإ فاضم دايجلاو ضكر نع يأ نع ىنعمب هيف ءابلاو

 . ضكرب قلعتم رورجمو

 انم ملعأ ريدقتلا نأب هنع بيجأو نمو ةفاضإلا نيب هيف رعاشلا عمج ثيح انم انملعأ : هلوق هيف دهاشلا

 . ”فرصتب ها . كارعلا اهلسرأ يف ماللاك حورطملا ةين يف هيلإ فاضملاو

 )١( ص / ؟ ج بيبللا ينغم دهاوش حرش 8 يطويسلا ۸٤٥ :

 ) )۲ج بدألا ةنازخ شماهب ةيوحنلا دصاقملا دومحم ينيعلا ٤ / ص 0-051 .
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nava oo nasna gnرقاق رن هم ار جي راراا .عارو همه فار وي يي امم مع هيون و مم و لايف يقي ييو وفي  

 ريمضلل ديكأت ان نأ ىلع ينج نبا هجر خو ريمضلل ةفاضإلاب دتعي ملو انم ملعأ ديري نايحوبأ لاق
 ىلع ةلخادلا نم يف فلتخاو « ةتبلأ ةفاضإ الو عفر هلحمف نحن نع بئان وهو ملعأ يف رتتسملا
 ءورمع نم لضفا ديز : وحن يف عافترالا ةياغ يأ ةياغلا ءادتبال يه روهمجلا لاقف . لوضفملا

 ميدقت بجيو ضيعبتلا ىنعم اهيفو هيوبيس لاق . ورمع نم ريخ ديز : وحن يف طاطحنالا ءادتبالو
 تنأ لجر يأ نمو ملعأ تنأ نمم : وحن هيلإ فاضم وأ ماهفتسا مسا ناك اذإ نمب ًارورجم لوضفملا

 : يلحملا نيمألا لوق نسحأ امو « مالكلا ردص هل ماهفتسالا مسا نأل كلذو مركأ

 اردصت رودملا بابرأل ًافاضم ادغ نمف رودصلا بابرأب كيلع

 ارقحتو كالسع نم ًاردسق طحنتف 0 صقان ةباحص ىضرت نأ كايإو
 ارذحصو آيرغم يلوق نيبي لمزم ضفخ مث نم وبأ عفرف

 اردصت رودصلا بابرأل ًافاضم ادف نمف رودصلا باسبرأب كياع 4
 ارقحنو كالع نم ًاردق طحنتف صقان ةباحص ىضرت نأ كايإو

 ارذسحمو ًايرغم يلو نسيبسي لزم ضفسخ مث نم وسبأ عسفرف
 , 27 يلحملا يضورعلا نيدلا نيمأ اهلئاق ليوطلا نم تايبألا

 بتارملاو تاهجولا باحصأ دارأ رودصلا بابرأ قصلا وأ مزلإ ىنعمب رمأ لعف مسا كيلع : ةغللا

 ايز نم وبا تملع كلوق نم يأ نم وبأ عفرف هتلزنم تمسو هردق عفترا ردصت ًابوسئم افاضم حبصا ادغ ةيلاعلا
 يتآلا دهاشلا يف يا [لمزم ضفخ] بصنلا هلحم ناك نإو هعفر بجو نموهو ريدقتلا بجاول وبا فيضا املف

 عفرلا هقحف عوفرملا [ريبك] هلوقل ةفص لصألا يف هنأ عم لمزم رج ثيح [لمزم داجب يف سانأ ريبك] هلوق وهو
 . داجب وهو ضوفخملا هترواجمل ضفخ هنكلو

 تمسو هردق عفترا مهبحاص نم نآل ةيلاعلا بتارملاو تاهاجولا باحصأ ةبحص مزلا : لوقي : ىنعملا
 وبا] نا كلذ ىلع دهاش ربكاو مهتقداصمب كتمارك طحدتو كردق صقنيف ءاهفسلاو ةلفسلا ةبحص رذحاو هتلزنم

 ضفخ ًاضيأو بصنلا هقح ناكو ماهفتسإ مسا يذلا [نم] ل هتفاضإل عفر [ديز نم وبأ تملعأ] كلوق نم [نم
 . [داجب] رهو ضوفخملا هترواجمل ضفخ هنكلو ريبك ةفص هنأ عم يثآلا تيبلا يف [لمزم]

 ناك نإ [بابرأي تنأ هريدقتًابوجو هيف رتتسم هلعافو حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا [كيلع] : بارعإلا
 عنم هرخآ ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم لعفلا مسال هب لوعفم بابرأو دئاز رج فرح ءابلاف مزلإ ىنعمب لعفلا مسا

 يلصا رج فرح ءابلاف قصلا ىنعمب لعفلا مسإ ناك اذإو دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لافتشا اهروهظ نم

 )١( ج بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح رظنأ ١ / ص 1۵۷ .
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 نم عنان م م امام م عام ومعنا رافقاو دءامم اوف هع او هام م ماقع ةافق وناس ف راو م واع واو ماو ارا ameo n وه عاقأاف

 مزاج طرش مسا نم ةيليلعت ءافلا [نمف] بابرأ ىلإ فاضم [رودصلا] لعفلا مساب قلعتم رورجملاو راجلاو

 طرشلا لعف مزج لحم يف رذعتلا هروهظ عنم ردقم حتف ىلع ينيم راص ىنعمب ضام لعف [ادغ] نيلعف مزجت
 و فاضم بابراو ًافاضم هلوقب قلعتم رورجمو راج [بابرأل] هربح افاضم وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم همساو
 هلعافو طرشلا ةادأب مزج لحم يف حتفلا ىلع ينبم طرشلا باوج ضام لعق [ردصت] هيلإ فاضم [رودصلا]

 بلطلل ليلعت اهنأل اهل لحم ال هباوجو طرشلا لعف ةلمجو قالطولل [فلألا]و وه هريدقت ؟زاوج هيف رتتسم
 ةلمجو هتلص [آفاضم ادغ] ةلمجو ادتبم عفر لحم يف لوصوم مسا نم ربتعا داو لعفلا مسا نم لصاحلا

 لصفنم ريمض [كايإ] ةفطاع واولا [كايإو] هابأي ال ىنعملاف اضيأ هيليلعت هربحنو ًادتبملا ةلمجو . هربخ ردصت

 نأب بوصنم عراضم لعف [ىضرت] ةيردصم [نأ] فوذحم لعفل لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم
 ةيردصملا نأو تنأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو رلعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةحتف هبصن ةمالعو

 رورجم وه وأ [رذحإ] فوذحملا لعفلا ناك نإ ناٿ هب لوعفم بصن لحم يف ردصم ليوأت يف هيلع تلحد امو

 صقانو ىضرتل هب لوعفم ةباحصو هب قلعتم رورجملاو راجلاو [دعاب] فوذحملا لعفلا ناك نإ ةفولحم نمب
 فوطعم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو ةيببسلا ءاف دعب ًابوجو ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف طحنت

 رج فرح نم [كالع نم] زييمت [ًاردق] تنأ هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو قباسلا لوؤملا ردصملا ىلع ءافلاب
 [الع] و روصقم مسا هنأل رذعتلا اهروهظ نم عنم فلألا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو نمب رورجم [الع]

 بوصنم طحنتف هلوق ىلع فوطعم [ارقحنو] طحنتب قلعتم رورجملاو راجلاو هيلإ فاضم [فاكلا] و فاضم
 همكح [نم وبأ] و فاضم وهو عوفرم أدتبم عفر فانثتسا فرح ءافلا [نم وبأ عفرف] قالطإلل فلألاو هلثم
 مث [لمزم ضفخ مث] هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم ةفاضإلاب رج لحم يف اهاتعم نود اهظفل اهب ديرأ فاضم

 ا لعافو هلوعفمل ردصملا ةفاضإ نم ةياكحلا ىلع هيلإ فاضم لمزمو فاضم وهو ًادتبم ضفخ ةفطاع
 لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم [يلوق] و هيف رتتسم هلعافو عراضم لعف نيبيوه هريدقت رتتسم ريم
 يناثلا ادتبملا ربخو [عفر] وه يذلا ًادتبملا ريخ عفر لحم يف نيبي ةلمجيو هيلإ فاضم ملكتملا ءايو ملكتملا ءاي

 فطع ليبق نم فطعلاف هيلعو يلوق نيبي يأ كلذك لمزم ضفخ مث هريدقت فوذحم لمزم ضفخ هلوف رهو
 نع ًاربخ نوكي نأ حصي ال هنا هيف خلا يلوق نيبي هلوقو هلوقب يقوسدلا كلذ ىلع صن امك سكعلاب وأ لمجلا

 ةلمجلا لامتشالف يناثلا امأو نانيبي لقي مل ذإ ةقباطملا مدعلف لوألا امأ امهدحأ نع الو نيفطاعتملا نيأدتبملا
 « طقف ايرغم لب [آراحمو] ايرغم] هلوق نيبي ال [نم وبأ] عفر نال كلذو امهنم لكب هقلعت حصي ال ديق ىلع

 لعجي نأ باوجلاو . ,مدلكلا حيحصت ىلإ ليبسلا فيكف طقف آرذحم نيب لب امهئيبي ال [لمزم ضفخ] اذكو

 رخآلا ربخو امهدحأ نع اربخ ديق الب نيبي هلوق لعجبو . روكذملا ال فوذحملا ديق ارذحمو ايرغم هلوق

 امه كلذك لمزم ضفخو . يلوق نيبي [نم ىبأ عفرف] ًالثم يناثلا نم فذحلا نوكي نأ ىلع ريدقتلاو فوذحم
 . هيلع فوطعم ًارذحمو , لاح ايرغمو هفورحب , (١)هاًارذحمو ايرغم يلوق نائيبي

 امهتكل تملعب بصنلا ديزوبأ قحف ديز نم وبأ تملع كلوق ىلإ نم وبأ هلوقب ةراشإلاف : حراشلا لاق
 هدعب أميف هلبق ام لمعي نوكي نأ منمق ةيماهفتسالا نمل هتئاضإب ةرادصلا وب باستكال ربخلاو ءادتبولاب اعفر

 : سيقلا ءىرما لوق ىلإ لمزم هلوقب راشأو . ربخ نموبأو أدتبملا وه لاثملا اذه يف ديزو

 )١( ص / ؟ ج بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح رظنأ ٠١١۷ .
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 همو تكسا ىنعمب هصك بلاغلا وهو رمألا ىنعمب وهام . عاونأ ةثالث وهو لعفلا مسا : عباسلا

 2 0 0 Ra RSS نيمآو ففكنا ىنعمب

 اعفر امهنكل تملعب بصنلا ديزوبأ قحف ديز نموبأ تملع كلوق ىلإ نموبأ هلوقب ةراشإلاف
 هدعب اميف هلبق ام لمعي نأ عنمف « ةيماهفتسالا نمل هتفاضإب ةرادصلا وبأ باستكال ربخلاو ءادتبالاب

 : سيقلا ءىرما 0 ىلإ لمزم هلوقب راشأو « هربخ ناو ًادتبملا وه لاثملا اذه يف ديزو

 لمزم داجب يف سانأريبك  هلبو نينارع يف آريبث ناك

 زوجيو ضفخ داجب وهو ضوفخملا رواج امل هنكل عفرلا هقح ناكف ريبكل ةفص لمزم نأل كلذو

Eًافرعم ناك نإ ليضفتلا مسا مث . ىلوألا نم يأ « ىقبأو ريخ ةرخآلاو# :  

 لأ نم ًادرجم ناك نإو اذكهو نالضفألا ناديزلاو لضفألا ديز : وحن هلوق نم ًابوجو قباط لأب

 لضفأ ديز : وحن امهيف آبوجو ركذو درفأ ةركنل آفاضموأ لوضفملل ةراجلا نمب نورقملا وهو ةفاضإلاو

 لضفا ديز اذكهو ءورمع نم لضفأ ناديزلاو «ورمع نم لضفأ دنهو ءورمع نم

 ةفرعمل ًافاضم ناك نإو اذكهو «ةأرما لضفأ دنهو « نيلجر لضفأ ناديزلاو « لجر

 ا وحن دارفإلاو « ةقباطملا : ناهجو هيف زاج

 : مهلوقك ةقباطملا تبجو ليضفتلا ريغل لعفأ تلمعتسا نإف « لاجرلا لضفأو لاجرلا

 7 ليضفتلا دصقي ىتح امهريغ لداع مهنم سيل ذإ مهالداع يأ ناورم ينب الدعأ جشألاو

 دبأ لماع هنأ ىتعمب ًالامعتساو ٌىنعم لعفلا نع بان اموهو [لعفلا مسا] لعفلا لمع ةلماعلا ءامسألا

 ليقف « حصألا وهو هتيمساب لوقلا ىلع لعفلا مسا لولدم يف ةاحنلا فلتخاو « ةلضف الو لومعم ريغ

 . ًاتوكس كلوقل مسا هصف ردصملا لولدم ليقو حصألا وهو تكسال مسا ًالثم هصف لعفلا ظفل هلولدم

 نامزلا ىلع لعفلا ةلالد نأ الإ نامزلاو ثدحلا وهو لعفلا لولدم هلولدم ليقو بجاحلا نبا هراتخاو

 هللا همحر فلؤملا قرج هيلعو ‹« لعفلا ىنعمل مسا هصف عضولاب هيلع لعفلا مسا ةلالدو ةغيصلاب

 ردصملا لولدم هلولدم نأب لوقلا ىلع مث ةعامجلاو هيوبيس لوق رهاظ ىلإ لوقلا اذه بسنو ىلاعت

 ىنغأو ءادتبالاب عفر هعضومف لعفلا لولدم هلولدم ناب لوقلا ىلعو هنع بئانلا هلعفب بصن هعضومف

 ةثالث وهو] بارعإلا نم هل عضوم الف لعفلا ظفل هلولدم نأ حصألا لوقلا ىلعو رجلا نع ةعويرم

 [تكسا ىنعمب] رمأ لعف مسا وهف [هصك] همّدق اذهلو [بلاغلا وهو رمألا ىنعمب وه ام] لوألا [عاونأ
 اهب داري هنأ ثيح نم لاعفألا ءازإب ة ةعوضوم لاعفألا ءامسأ نأل تكسا تلق كنأكف هص تلق اذإف

 ٠ ّدعتم ففكاو ّدعتم ريغ هم نآل ففكا ىنعمب ال [ففكلا ىنعمب] رمأ لعف مسا وهف [همو] اهيناعم =

 ——  سسس_ لل

 . ضفخ داجب وهو ضوفخملا رواج امل هنكل عفرلا هقح ناكف ريبك ةفص لمزم نأل كلذو
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 ىنعمب تاهيهك يضاملا نعم وه امو .ذخ ىنعمب كنودو مزلا ىنعمب ًاديز كيلعو بجتسا ىنعم
 RA 1 عرامضملا ىنعمب وه امو .قرتفا ىنعمب ناتشو دعب

 وهف نونلا حتفب [نيمآو] ففكنا تلق كنأكف هم تلق اذإف ففكنا وهو يّدعتملا ريغب ه هريسفت نسحألاف
 نأل ينايرس مسا نيمآ ليق دقو . بجتسا تلق كنأكف نيمآ تلق اذإف [بجتسا ىثعمي] رمأ لعف مسا
 راج لصألا يف وهف [ديز كيلعو] لعف مسا لعجف ليباقو ليباهك هنازوأ نم الإ سيل نزولا اذه
 هللا لاق ديز مزلا تلق كنأكف آديز كيلع تلق اذإف [مزلا ىنعمب] رمأ لعف مسا راصو لقن مث رورجمو
 هب لوعفم مكسفنأو اومزلا ىنعمب , رمأ لعف مسا مكيلعف «مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ اي : ات
 مهضعب هيف رظنو يضرلا نع القن ينيمامدلاو ماشه نبا هلاق امك ةدئاز ءابلاو هب قصلا يأ هب كيلع هلثمو
 هنع لدعم الف كسمتسا وهو ءابلاب دعتم لعف ىنعمب هلعج نكمأ دقو لصألا فالح ةدايزلا ناب
 لعف مسا راصو كلذ نع لقن مث بطاخملا ريمض ىلإ فاضم ناكم فرظ لصألا يف وهو [كنودو]
 كمامأو رخأت يأ كءارو حنت ىنعمب كيلإ هنمو هذخ تلق كنأكف آركب كنود تلق اذإف [ذخ ىنعمب] رم
 نع ففكنا يأ نيونتلاب هيلو ة ةالصلا ىلع يحك لبقأ يأ يحو عرسا يأ اففخمو القثم ايهو مدقت يا
 يأ آديز ديور : : وحن هيلامعتسا دحأ يف ديورو كثيدح يف ضما يأ همدعو نيونتلاب هيإو كثيدح
 ةدجسلا ملا ةروس ريسفت يف يراخبلا يف نأ بيرغلا نمو ماشه نبا لاق . هعد ىنعمب آديز هلبو هلهما

 رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ : ىلاعت هللا لوقي
 هلب اهيلع لمعتست يتلا ينعي ةثالثلا يناعملا نع ةجراخ نمب تلمعتساف هيلع متعلطا ام هلب نم آرخذ

 اهّدعي نم ىؤقتي اذهبو رهاظ وهو ريغب مهضعب اهرسفو ماهفتسا مساوأ آردصم وأ لعف مسا اهنوك يهو
 ةثلثم [تاهيهك] هدعب يذلا نم رثكأ وهو [يضاملا ىنعمب وه ام] يناثلا [و] ٠ . ها ءانثتسالا طافلأ نم
 ىلع ةغل نيعبرأ نم بيرق اهيفو « ةعامج دنع اهمضبو نييميمتلا دنع اهرسكبو نييزاجحلا دنع ءاتلا

 نم مث نيعلا مضب [دعب ىنعمب] ضام لعف مسا اهيف لاقي اهلكو « نيعبرألا ىلع فينت ليق لب « ليق ام
 ءاتلاب ليقو . ءاهلاب فقي ليقف « اهمض نمو ءاتلاب فقو اهرسك نمو ءاهلاب اهيلع فقو ءاتلا حتف
 ىنعمب] ضام لعف مسا اهرسك ءارفلا نع يكحو « هرخآ نونلا حش حتفو هيناث ديدشتو هلأ حتفب [ناتشو]
 ملعلاك لاوحألاو يناعملا يف قارتفالا نوكي نأب يرشخمزلا هديقو روهمجلا هقلطأ اذك [قرتفا
 مكحلا سلجم نع نامصخلا ناتش لوقت ال كلذ ريغ يف لمعتسي الف لاق . مقسلاو ةحصلاو لهجلاو
 بجعت هيفو « مظع يأ هبو : هتاغلب خب هنمو « حيرصتلا يف هلاق دقعلا لحم نع ناعيابتملا ناتش الو
 [عراضملا ىنعمب وه ام] ثلاثلا [و] نييبتلل ماللاو « كالهلا كانادوا تكله يا : كل ىلواو < جيمي
 نيا امأو . هعبت نمو كلام نبا يأر وه امنإ عراضملا ىنعمب لعفلا مسا لب هلبق يذلا نم لقأ وهو
 ىنعمب تناك ولو يضاملاو رمألا لعف اهتهباشمل ةينبم لاعفألا ءامسأ نأل كلذ ىري الف بجاحلا
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 هاتعمب وه يذلا لعفلا لمع لعفلا مسا لمعيو رجضتأ ىنعمب فأو عجوتأ ىنعمب هوأ : وحن

 ES . ةفرعم وهف نوني مل امو ةركن وهف هنم نون امو هيلع هلومعم مدقتي الو فاضي الف

 نكل « ءاشنإلا امهب ادارم ترجضت ىنعمب هدنع فأو « تعجؤت ىنعمب هدنع هْوأف تبرعأل عراضملا

 بجاحلا نبا هلوقي امل ال < ةلومعم ريغ ةلماع اهنوك يف فرحلا اهتهباشمل تينب امنإ اهنأ قبس دق

 نم دافتسي امك ةغل رم ثالث هيفو « ثالثلا تاكرحلاب واولا ديدشتو ةزمهلا حتفب [هوأ : وحن]

 عراضملا ةغيصب [عجوتأ ىنعمب] عراضم لعف مسا اهيف لاقي اهلكو « هاّوأ اهتلمج نمو . نسوناقلا

 ىنعمب] عواضم لعق مسا اهيف لاقي اهلكو « ةغل نوعبرأ اهيفو « ءافلا ديدشتو ةزمهلا مضب [فأو]
 طقو دقو رذقتأو هركتأ ىنعمب امهديدشتب خكو خأ هنمو 4فأ امهل لقت الف] : ىلاعت هللا لاق [رجضتأ

 رمألا لأ نم عضو ام : نامسق لعفلا مسا نأ همالك مهفأ دقو : يهكافلا لاق . يفكي يأ : هتاغلب
 يذلا لعفلا لمع لعفلا مسا لمعيو] كنودو كيلعك هريغ نم لقن امو « ناتشو تاهيه : : وحن كلذك

 ىدع مث نمو « رجلا فرحبو هسفنب لوعفملا ىلإ ىدعتيو آرتتسم وأ 0 لعافلا عفريف [هانعمب وه
 اذإ : وحن يف لجع ىنعمب ناك امل ءابلابو ديرثلا لهيح : وحن يف تئا ىنعمب ر ناک امل هسفنب لهيح

 [فاضي الف] اذك ىلع لهيح : وحن يف لبقأ ىنعمب ناك امل ىلعبو « رمعب لهيحف نوحلاصلا ركذ

 رجلاب ديز ديورو ديز هلب : وحن يف اولاق اذلو « فاضي ال لعفلا وه يذلا هامسم نأ امك لعفلا مسا

 بجي لب [هيلع هلومعم مدقتي الو] بارعإ ةحتف ديورو هلب يف يأ : امهيف ةحتفلاو ناردصم امهنإ

 ىلع اسايف كلذ زوجتي هنإف يئاسكلل اخ كنود ادبر لر « لمعلا يف فيعض هنأل هنع هريخأت

 : ىلاعت هللا لوقب ليزنتلا نم كلذ ىلع لدتساو « ذخأ ديز لوقت نأ زوجي هنإف لعفلا وه يذلا هلصأ

 هللا باتك نأب هنع بيجأو . هومزلا ىنعمب هّللا باتك مكيلع هانعم نأ (امعاز مكيلع هللا باتك»

 كلذ هللا بتك ريدقتلاو « فوذحملا لماعلاب وا هب قلعتم مكيلعو . فوذحم لعفب بوصنم ردصم
 ديفتساو هللا ةغبص# : ىلاعت هلوق دح ىلع هلعاف ىلإ ردصملا فيضأو لعفلا فذح مكيلع اباتك
 هيوبيس لوق امأو . هريغو ينغملا يف ماشه نبا مزج هبو ًافوذحم هلمع عنم هلومعم نع هريخأت عنم نم
 ال ىنعملا ريسفت دارأ امنإف جحلا كيلعو آديز كيلع ريدقتلا نإ جحلاو كنأش يفو هلتقاف آديز يف
 يأ [هنم نون امو] آفوذحم هلامعإ كلام نبا زاجأو « جحلا مزلاو آديز مزلا ريدقتلا امنإو « بارعإلا

 نم دب الف ًاهيوو آاهاوك هريكنت مزتلم هضعب مث [ةفرعم وهف] هنم [نوني مل امو ةركن وهف] لعفلا مسا نم
 : نيهجولاب ءاج هضعبو « هنيونت زوجي الف امهوحنو كاردو لازنك هفيرعت مزتلم هضعبو « هنيونت
 الثم هصف « ةفرعم هنيونت مدع لاح يفو « ةركن هنیونت لاح يف وهف فأو هصو همك ريكدتلاو « فيرعتلا

 هتيونت تكرت نيعملا توكسلا وأ « ةركن هنأب هيلع تمكحو هتنون آّمات ًاتوكس تكسا هب تيون اذإ

 . ةفرعم هنأب هيلع تمكحو
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 لمعلا يف عزانتلا باب

 نم دحاو لك نوكيو شکاف لومعم رخأتيو ,رثكأ وأ نالماع مدقتي نأ هتقيقحو

 EE ًارطق هيلع غرفأ ينونآ» : ىلاعت هلوق وحن رخأتملا كلذ بلطي ةمدقتملا

 | للا يا عادلا با

 "e ا لماوعلا وأ نيلماعلا نم ا راتخملا يف نييفوكلاو 2ا نيب فالخلل

 ًاحالطصا [هتقيقحو] برقأ يناثلا اذهو لومعملا يف لمعلا بلطي امهنم الك نأ ةهج نم نيعزانتملاب

 ههبشي مساو فرصتم لعف وأ فرصتلا يف امهناهبشي نامسإ وأ نافرصتم نالعف [نالماع مدقتي نأ]

 ىسعو لعل يف لاقي الف امهنيب عزانت الف فرحلاو دماجلا لعفلا جرخف «هيباتك اوءرقا مؤامو : وحن

 ا ل ا

 وحن امهيناث يف امهلوُا لمعأ وأ كاوجنأ دعقو اماق يف امك فطاعب امإ طابترا لماوعلا وأ نيلماعلا نيب

 ولات لاعب هلوق وت طرشلا ةيباوجااه] : لال باوج امههناث ناك رأ «انهيفس لوق ناك هنو

 وحن وأ (ةلالكلا يف مكيتفي هللا لق كنوتفتسيإ : وحن لاؤسلا ةيباوج امإو للا لوسو مکل رفختسي

 هنأ ىلع ديز دعق ماق زوجي الف عزانتلا عنتمي ي هنإف ةتبلأ ا امآ . طاہترالا هچوآ نم كلذ

 : وحن نيلماعلا نيب طسوتملا لومعملا جرخف [رثكأف لومعم] اهنع وأ امهنع [رخأتيو] كلذ نم
 نأ نيتروصلا يف لومعملا نيعتل تمركأو تبرض آديز : وحن امهيلع مدقتملاو تمركأو ًاديز تبرض

 ضعب زاجأ دقف هيلع قفتمب اذه سيلو هيلع لّرآلا ةلالدل فوذحم يناثلا لومعمو لّوألا لماعلل نوكي

 كلذ يف هل ةجح الو «ميحر فوعر نينمؤملاب» : ىلاعت هلوقب ًالدتسم مدقتملا يف عزانتلا ةبراغملا

 امهلبق اميف نالماعلا عزانتي دقو لاقف ىضرلا هب لاق ةبراغملا ضعب هلاق امو يناثلل لومعم ريدقت ناكمإل

 هيلع ماي : لاقف ينيمامدلا ردبلا هبقعتو تدعقو ثمق كبو تلتقو تبرض آديز : وحن ًابوصنم ناك اذإ

 اهيف امأ . ماهفتسالا ةزمه ريغ يف عنتمم وهو هيلع فطعلا فرح زيح يف ام مدقت يناثلا لامعإ دنع

 هيلع تمدق اهنكلو فطاعلا دعب لصالا يف ةعقاو ةزمهلا نإف « سضرالا يف اوريسي ملفأ» : وحن زوجيف

 بسحب [رخأتملا كلذ بلطي ةمدقتملا] لماوعلا وأ نيمدقتملا نيلماعلا [نم دحءاو لك نوكيو] ًاظفل

 عموأ اعم امهيفوأ ةيلوعفملا وأ ةيلعافلا يف قفاوتلا ةهج ىلع امإ بلطلاو « هل ًالومعم نوكي نأ ىنعملا

 غرفأو ايناث ًالوعفم ارطق بلطي ينوتاف [«أرطق هيلع غرفأ ينوتآ» : ىلاعت هلوق وحن] امهيف فلاختتلا

 لّوألا لمعأ ولو ةينوتأ لصألاو ةلضف هنوكل هفذحو هريمض يف لّوألاو هيف يناثلا لمعأف هب ًالوعفم هبلطي

 واوو نيلوعفم بصني اوطعا ىنعمب نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف اوتأ ةيآلا بارعإو . هغرفأ ليقل
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 لابعإ زاوج يف فالخ الو دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لص لص مهللاو ءأديز تمركأو ينبرضو

 «هبرقل يناثلا لامعإ نويرصبلا راتخاف ىلوألا يف فالخلا امنإو ,تئش لماوعلا وأ نيلماعلا يأ

 201 EAN ,هقبسل لوألا لاعإ نويفوكلا راتخاو

 لعف غرفأ هينوتآ ريدقتلاو « فوذحم يناثلا لوعفملاو لوا لوعفم ءايلاو ةياقولل نونلاو لعاف ةعامجلا

 هيلع انا هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو هرخآ نوكس همزج ةمالعو بلطلا باوج يف موزجم عراضم

 نينرقلا يذ لوق نم اذهو « غرفأل هب لوعفم أرطق ريمضلا نم لاحلا ىلع بصن لحم يف رورجمو راج
 غرفأ باذملا ساحنلا رطقلاو « كرتلا دالب عطقنمب نيّدسلا نيب مهدجو نيذلا موقلا هب بطاخي

 ثيح نم هل ةمارك هذهو « أدحاو اعيش راصف هربز نيب لخدف ىمحملا ديدحلا ىلع باذملا ساحنلا

 [ًاديز تمركأو ينبرض] كلوق [و] نزاخلا هدافأ داقيإلا ةرثك عم رانلا ةرارح نم اوملأتي مل ةلمعلا نأ
 ركذلا لبق رامضإ وهو « ديز ىلع دوعی وه هريدقت آزاوج هيف رتتسم هلعافو لوعفمو لعف ينبرض هيارعإو

 : وحن [و] نيلعفلا نم لك هعزانت دقو « سرك لوعفم آديزو لعافو لعف تمركأو « ًاريثك ءاج دقو

 ضوؤوعو ءادنلا فرح هنم فذح درفم ىدانم مهلا هبارعإو [دمحم انديس ىلع كرابو ملسو لص مهّللا]

 ا رم هلئاقر ءايلا وهو هرخآ نم ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم ءاعد لعف لص . ميملا هنع

 ينبم رمأ لعف كرابو « تنأ هريدقت ًآبوجو هيف رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف ملسو تنا

 انديس نم لدب دمحم ةفاضإلاب رج لحم يف انو رورجمو راج ديس ىلع « رتتسم هلعافو نوكسلا ىلع

 نيب عزانت ال هنأ ررقت امم ملع دقو . لاعفألا ةثالثلا نم لك هعزانت دقو < كرابب قلعتم انديس ىلعو

 اذإاميف الر طسوتموأ مدقتم لومعم يف الو هريغو دماج الو نيدماج نیب الو هريغو فرح نيب الو نيفرح

 اميف عزانتلا عانتما ًاضيأ هنم ملعيو لوألا وه امنإ لومعملل بلاطلا نآل رخآلل ًادكؤم نيلماعلا دحأ ناك

 يأ لامعإ زاوج يف] نييفركلاو نييرصبلا نيب يأ [فالخ الو] ًالصتم ًاريمض لومعملا ناك اذإ

 نم عمسي مل نكل عامجإلا هيف مهضعب ىكحو « هيف عزانتملا مسالا يف [تئش تئش لماوعلا وأ نيلماعلا

 ءىرقتسا اميف ةثالثلا ىلع داز اميف عزانتلا دجوي ملو : نايح وبأ لاق . ةثالثلا ٠ نم يناثلا لامعإ مهمالك

 [نويرصبلا راتخاف] نيلماعلا نم حجرألا يأ راولا نوكسو ةزمهلا حتفب [ىلوألا يف فالخلا امنإو]

 قرفلا عاقيإل رسكلا نأكو حتفلا سايقلاو قيقحتلا ةياغ يف لاق يئيمامدلا هلاق اهرسكو ةدحوملا حتفي

 نم [هبرقل يناثلا لامعإ] ها ةراجحلا ىنعمب ةرصبلا ىلإ بوسنملا نيبو ةنيدملا ىلإ بوسنملا نيب

 زارتحاللو [هقبسل لوألا لامعإ نويفوكلا راتخاو] امظنو آرثن برعلا مالك يف هلامعتسا ةرثكو لومعملا

 يف رظنلا ددرتيو ثلاثلاو لوألا ىلإ ةبسنلاب كلذك مكحلاف ةثالث عزانت اذإو ركذلا لبق رامضإلا نم

 يوتسيوأ لوألا ىلإ ةبسنلاب لومعملا نم هبرقل يناثلاب وأ ثلاثلا ىلع هقبسل لّوألاب قحلي له طسوتملا

 ينيمامدلا لاقو < القن كلذ يف رأ مل لاقو « حيرصتلا يف يرهزألا هيلإ هقبسو يهكافلا هلاق نارمألا هيف
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 ERG E هيف عزانتملا مسالا كلذ ريمض يف يناثلا تلمعأ لوألا تلمعأ نإف

 نجا امو نييفوكلل افالم قبسألا ال برقألا لمعلاب قحألاو كلام نبا لوق ىلع ليهستلا حرش يف

 امل هلومشلو نيدلبلا لهأ نم لك ةهبشب ًارعشم مكحلا هتدافإ عم هنوكل قبسألاو برقألاب فنصملا ريبعت

 ريشي هلعلو ها صوصخلا ىلع نيلماعلا ركذ ددصب اذه ناك e عزانتلا ناك اذإ

 لعافلا رامضإ يضتقي ثلاثلا لامعإ نألو « لومعملا نع ديعب هنأل لوآلاب طسوتملا قاحلإ ىلإ اذهب

 عزانتملا يف امهنم [لّوألا تلمعأ]و نانثا عزانت [نإف] لوألا انلمعأ اذإ امك مكحلا ناك هانلمعأ نإف هيف

 اعوفرم [هيف عزانتملا مسالا كلذ ريمض يف] هتلمهأ يذلا [يناثلا تلمعأ] نييفوكلا رايتخا ىلع هيف
 دوع زوجيف لوألل لومعم هنأل ةبتر مدقتم اظفل رحأت نإو ريمضلا عجرم نأل ارورجموأ ًآبوصنم وأ ناك
 ريغ فذح مهضعب زوجو سابتلالل ىفنأو ىنعملا ىلع لدأ ناكف هيلع ىنعملا نألو هيلإ ريمضلا

 لوق يف هل ةجح الو فيعض وهو : يهكافلا لاق . ةلضف هنأل لاق رورجملاو بوصنملاك عوفرملا

 : بلطملا دبع تنب ةكتاع

 هعاعش اويحمل ومه اذإ نب _مهيرظانلا ىشعي ظاكعب

 عزاشتلا دهاوش
 هعاعش اوحمل ومه اذإ نسير ظانلا ىىشعي ظاكعب 66

 : دهاشلا تيب لبقو هلي هللا لوسر انديس ةمع مشاه نب بلطملا دبع تنب ةكتاع مالك نم تيبلا اذه

 يسم لوا سا aR SRDS ةغللا
 . طويخلاك كيلع البقم ءوضلا نم هارت ام وهو نيشلا

 لعف [ىشعي] دهاشلا تيب لبف يذلا تيبلا يف اوعمج اهلوقب قلعتم رورجمو راج [ظاكعي] : بارعإلا

 ام هرسفي فولحم لعفل لعاف [مه] طرشلا ىنعم تنمضت ةيفرظ [اذإ] ىشعيل هب لوعفم [نيرظانلا] عراضم ٠

 اهل لحبم ال ةلمجلاو هلعاف ةعامجلا واوو ضام لمف [اوحمل] اهيلإ عاذإ] ةفاضإب رج لحم يف ةلمجلاو هدعب
 )ھا. هيلإ فاضم ب یئاغلا [ريمض]و فاشم عاعشو 5 ىشسعي لعاف عاعش [هعاعش] ة ةرسفم

 يف اوحمل تلمعأو هعاعش تعفرف ىشعي وهو لوألا تلمعأ اهنأ هب داهشتسالا هجوو : حراشلا لاق
 . ها هب جاجتحالا حلصي الف ةرورض هنأب هئع اوباجأ مهنأل ه هوحمل ريدقتلاو هتفذحو مدقم ريمض

 . 1984 ص برألا ىهتنم نيدلا محم دمحم (1

 لما



 يس رمو ,كاوخأ اهتمركأو ينبرضو «دیز هتمركأو ينبرضو ,كاوخأ ادعقو ماق :لوقتف

 نإف يناثلا تلمعأ نإو .دمحم ىلع هيلع كرابو هيلع ملسو لص مهللاو ,كاوخأ ا تررمو

 REA eta دخل ل راسا سو باسل علا هترمضأ عوفرم ىلإ لوألا جاتحا

 هريمض ىف اوحمل تلمعأو هعاعش تعفرف ىشعي وهو لّوألا تلمعأ اهنأ هب داهشتسالا هجو
 [كاوخأ ادعقو ماق لوقتف] هب جاجتحالا حلصي الف ةرورض هنأب هنع اوباجأ مهنأل هوحمل ريدقتلاو هتفذحو
 ةبتر همدقتل هنع رخأتملا كاوخأ ىلإ عجارلا ةينثتلا فلأ وهو لحملا عوفرملا ريمضلا يف يناثلا لامعإب
 لعاف عفر لحم يف لصتم ريمض ةينثتلا فلأو ضام لعف دعق لعافو لعف ادعقو ضام لعف ماق لوقتف
 نم ءاتلاو ينبرض لعاف ديزف [ديز هتمركأو ينبرضو] ىنثم هنأل فلألا هعفر ةمالعو عوفرم وهو ماقل

 يناثلا لامعإب [كاوخأ امهتمركأو ينب رضوأل لوعفملا رامضإ لاثم اذهف هلوعفم ءاهلاو مركأ لعاف هتمركأ
 تررمو يب رمو] ةبتر مدقتم ريمضلا عجرم نأل كاوخأ ىلإ عجارلا لحملا بوصنملا ريمضلا يف ًاضيأ

 رورجمو راج امهب لعافو لعف تررمو رمب قلعتم رورجمو راج يب ضام لعف رم هبارعإو [كاوخأ امهب

 ملسو لص مهّللاو] رورجملا رامضإ لاثم اذهو يب رم وهو لوألا لعفلاب لعاف كاوخأو تررمب قلعتم
 يلا يفرشلاتلاو يناثلا لمعا تال و ورجتملا رال اا لاقت اذه احم ىلع اع كرايو هيلع

 رامضإ ري ريغ نم دمحم ىلع كرابو ملسو ّلص مهلا : انلوقف ذثنيحو هدعب امل دئاعلا لحملا رورجملا

 ةلضف ناك نإ لوألا هجاتحا ام فذحو يناثلا لامعإ نم نييرصبلا لوق ىلع ينبم روهشملا وه امك

 ىلع هيف عزانتملا مسالا يف [يناثلا تلمعأ نإو] فنصملا لوق نم دافتسي امك رورجملاو بوصنملاك
 تئج يأ ابوجو [هترمضأ عوفرم ىلإ] هتلمهأ يذلا [لّوألا جاتحا نإف] حجارلا وهو نييرصبلا رايتحا
 زوجي الو زرب ًاعومجم وأ ىنثم ناك نإو لعفلا يف رتتسا ًادرفم ناك نإف هيف عزانتملل ًاقباطم ًاريمض هب

 رخاتم ىلع ريمضلا دوع نم هيف امل يأ ركذلا لبق رامضإلا هنم مزل نإو ةدمعلا فذح عانتمال هفذح

 ًارثن بابلا يف اذهو الجر معنو اجر هبر : وحن بابلا اذه ريغ يف عومسم هنكل عنتمم وهو ةبترو ًاظفل
 : رعاشلا لاقو « هيوبيس هاكح كموق تبرضو ينوبرض برعلا لوقك ًارعشو

 لمهم يليلخ نم ليمج رييغل يننإ ءالخألا فجأ ملو ينوفج

 لمهم يليلخ نم ليمج ريغل  يننأ ءالخألا فجأ ملو ينوفج -65

 . ليوطلا نم تببلا
 وهو لامجلا نم نسحلا ءيشلا ليمجلاو ليلخ عمج ءالخألا ربلا فالخ وهو ءافجلا نم ينوفج : ةغللا

 . كرتلا وهو لامهإلا نم لعاف مسا لمهمو نسحلا

 = [نونلا] و لعاف يتآلا ءالخألا هلوق ىلإ دوعت يتلا ةعامجلا واوو ضام لعف افج [ينوفج] : بارعإلا

 ا



 تبرض :كلوقو ةيآلاك هتفذح رورجم وأ بوصنم ىلإ جاتحا نإو «كاوخأ دعو اماق :لوقت
 دي ا نوجا عقار طخ e كاوخأ يب رمو تررمو كارخأ ينبرضو

 [كاوخأ دعقو اماق لوقت] ركذلا لبق رامضإلا نم ابره هفذح ماشه نباو يئاسكلا بجوأو
 ىتثم هنأل فلالا هعفر ةمالعو لعاف كاوخأ ضام لعف دعقو لعاف ةينثتلا فلأو ضام لعف ماق هبارعإو

 يهو ةمدقتملا [ةيآلاك] هنع ينغتسا نا ًابوجو [هتفلح رو رجم وأ بوصنم ىلإ] لّوألا يأ [جاتحا ناو]

 الف [كاوخأ يب رمو تررمو كاوخأ ينبرضو تب رض كلوقو] (آرطق هيلع غرفأ ينوتآ#» : ىلاعت هلوق
 يناثلا يف رورجملا رامضإ الو كاوخأ ينبرضو امهتبرض لوقت نأب لوألا يف بوصنملا رامضإ زوجي

 زاج امنإو ركذلا لبق هرامضإل ةجاح الف هنع ىتغتسم ةلضف هنأل كاوخأ يب رمو امهب تررم لوقت نأب
 باب نم لماعلا ناك نأب هنع ىنغتسم ريغ رورجملا وأ بوصنملا ناك نإف ةدمع هنوكل لعافلا يف كلذ

 هفذح ناک وا هايإ ًامثاق آديز تننظو ينتننظو هايإ ًاقيدص ديز ناكو « تنك : وحن نظ باب نموا ناك
 نوكل هيف عزانتملا نع ًارخؤم هرامضإ بجو هب ديز ىلع ناعتساو تنعتسا : وحن سبل يف عقوي
 يبنجأب هلومعمو لماعلا نيب لصفلا هيلع مزل نإو لصألا يف ةدمع نيلوألا نيلاثملا يف بوصنملا
 . ريخألا لاثملا يف سبللا فوخلو

 ملب موزجم عراضم لعف [فجأ] بلقو مزجو يفن فرح [مل] ةفطاع واولا [ملو] هب لوعفم [ءايلا] و ةياقولل
 [ءالخألا] اهيلع ليلد انأ هريدقت ابوجو هيف رتتسم هلعافو اهيلع ليلد اهلبق ةمضلاو واولا فذح همزج ةمالعو

 نإ مسا [ءايلا] و ةياقولل [نوئلا] و.بصنو ديكوت فرح نإ [يئنإ] ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم فجأل هب لوعفم
 [يليلخ] رج فرح [نم] هيلإ فاضم [ليمج]و فاضم [ريغ]و يتآلا لمهم هلوقب قلعتم رورجمو راج [ريغل]
 ةيسانملا ةكرحب لحملا لاغتشا اهروهظ عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو نمب رورجم ليلخ

 لعاف مسا [لمهم] هيلإ فاضم ملكتملا [ءاي] و فاضم ليلخو ليمجل ةفص فوذحمب قلعتم رورجملاو راجلاو

 . ةرهاظلا ةمضلاب عوفرم [نإ] ربخ

 ظفل يف فجأ مل وهو يناشلا لماعلا لمعأ ثيح [ءالخألا فجأ ملو ينوفج] : هلوق هيف دهاشلا

 اذهو هيف هرمضأ عوفرم ىلإ جاتحي افج هلوق وهو لوألا لماعلا ناك املو « ءالخألا هلوق وهو رخأتملا لومعملا

 الإ رخأتملا لوعفملا ةبترم نأل ةبترو حضاووه امك اظفل رخأتم ىلع دوعي ريمضلا اذهو ةعامجلا واو وه ريمضلا

 ةدش نأل ًاعوفرم ريمضلا ناك اذإ ةبترو ًاظفل رحأت ام ىلع ريمضلا دوع عزانتلا باب يف نورقتفي نييرصبلا نأ

 لاق . (فرصتب ها . هراكتإل يعاد الف يبرعلا رعشلا يف درو دق كلذ لهست مالكلا مامتل هيلإ | جايتحالا

 . ها . ركذلا لبق رامضإلا نم آبره هفذح ماشه نباو يئاسكلا بجوأو حراشلا

 )١( ط / ۲۷۲ ص یدنلا رطق حرش ىلع ىدهلا ليبس نيدلا يبحم دمحم ١1 .
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 بجعتلا باب
 ىنعمب أدتبم اف «هلضفأ امو ًاديز نسحأ ام :وحن ًاديز لعفأ ام :امهادحإ :ناتغيص هلو

 ا مسخ ا e «ضام لعف لعفأو , ميظع ءيش

 بجعتلا باب
 رمأب اهروعش دنع سفنلا يف ثدحي لاعفنا بجعتلاو « بجعتلا يتغيص يف مالكلا باب يأ

 زوجي الف < ؛ بجعلا لطب ببسلا رهظ اذإ لبق اذهلو « هرئاظن تلق وأ هرئاظن نع جرح نأب هببس يفخ

 (رانلا ىلع مهربصأ امفإ : هركذ لج هلوق امأو « ءيش هملع نع برغي ال هنأل هناحبس يرابلا ىلع

 ريغ نم رانلا تابجومب مهسبلت يف مهلاح نم بجعتي نأ بجي يأ : بطاخملا لاح رابتعاب دراو وهف

 ًآتاومأ متنكو هللاب نورفكت فيك# : ز وحن هيلع لدت ةريثك غيص بجعتلا يأ [هلو] مهنم ةالابم

 كل ايو « هب كيهانو «آسراف هرد هلل < ًاتيم الو ًايح سجن ال ع نمؤملا نإ هللا ناحبس «مكايحأف

 بجعتلا ىلإ | ةلوقنم غيصلا هذه رثكأو . هشرع لثالو« رعاش نم هللا هلتاقو « الجر همأ ليوو « الجر

 بجعتلا لعف ىمسي موزللا قيرطب ىنعملا اذه دافا لعف لك سيلو امهريغوأ ماهفتسالا وأ ءاعدلا نم

 ىنعم لك يف امهدارطإل بجعتلا ءاشنإل اتعضو [ناتغيص] وحنلا يف هل بؤبملا هيلع حلطصملا لب

 مضو ءافلا حتفب لعف اهنم دع غيص ثالث اهلعج نم روذشلا يف امف هنم بجعتلا حصي
 فرشك نيعلا

 هفرشب رابخإلا ن نسحو فرش نم دصقلا نأل ىضرلا كلذ ىلإ راشأ امك حالطصالا فالخ نسحو

دصقلا سيل هنإف هب نسحأو آديز نسحأ ام فالخب امهنم بجعتلا هنم مزليو هنسحو
 ءاشنإ الإ هنم 

ةغيصل ناتمزال ناتروكذملا ناتغيصلاو ءاشنإ ال آربخ هنوكل تبجعتو تبجع آضيأ جرخيو بجعتلا
 

 يأ [ًاديز لعفأ ام امهادحإ] يتأيس امك رمألا ةغيص ةروصب ةيناثلا تناك نإو يضاملا
 اذه ىلع ءاجام

 اهنأل [ادتبم امف] هبارعإ تدرأ اذإو هملعأ امو همركأ امو [هلضفأ امو ًاديز نسحأ ام : : وحن] نزولا

 [ميظع ءيش ىنعمب] لاق اذهلو فوذحمب ةفوصوم ةركن يهو اهيلإ دانسإلل ةيظفللا لماوعلا نع نع ةدرجم

 لاق فصولا ردقي مل نمو ادتبم كلذ عم درت ملو ردان ةفوصوم ريغ اهلامعتسا نأل فصولا ردق امنإو

 ةركنلاب ءادتبالل غوسملا نأل فصولا ريدقتل ةجاح ال كلذ عمو « بجعتلا ىنعم اهنمضتل اهب ءىدتبا

اقولا نون لاصتا ليلدب [ضام لعف] اديز لعفأ ام كلوق يف يأ [لعفأو] بجعتلا ىنعم وه ذئنيح
 هب ةي

 يف ةحتفلاك ءانب هحتفف اهريغب اهنع ىنغتسي ال ةمزال هيف نونلا نإف هللا وفع ىلإ ينرقفأ ام : : وحن يف

 ام نع ربخ وهو بارعإ ةحتف هيف ةحتفلاو مسا وه : نييفوكلا ضعب لاقو . اروع فرض دیر : وحن

 ىكح ىتح ذاش هنأب تييحلاو . ءامسألا صئاصخ نم ريغصتلاو هحليمأ امو هنسيحأ ام برعلا لوقت

14 



 مران هاما فام او اه اواو و راف اراو رو وامان وفاه راف هاه تدفق دف مافميامقع ةامنف و ماقام مودع ام عاف ماماع نا رع قدم م و ماماما»

 لوق يف ىليحأب مهضعب هيلع كردتسا نكل . حلمأو نسحأ يف الإ لعفأ ريغصت عمسي مل هنأ يرهوجلا
 : ضرافلا نب رمع نيدلا فرش خيشلا

 ّيفب هاليحأاماي هباضرو
 يأ [هلعافو] مهمالكب جتحملا برعلا مالك يف ريغصتلا عامسب يرهوجلا دارم نأل ءيشب سيلو

 ُيفب اليحأ اماي هباضرو-۷

 : هناويد يف امك هردصو ضرافلا نب رمع مالك نم تيبلا

 ٌيفب هاليحأ اماي هباضرو هب ىضريام لك حليمأاماي

 2 ىلحأ ريغصت [ىليحأ] ‹ قيرلا [باضرلاو] « ةحالملا نم ليضفت حلم ريغصت [حليمأ] : ةخللا

 . يمف يأ نزولل تففخ ءايلا ةددشم [ّيفب]

 « أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةيبجعت [ام] « فوذحم ىدانملاو ءادن فرح [اي] : بارعأإلا

 و فاضم لکو « هب لوعفم [لک] « ًادتبملا ربخ ةلمجلاو وه هريدقت آبوجو هيف رتتسم هلعافو بجعت لعف [حليمأ]

 و أدتبم [باضر] « بارعإلا نم اهل لحم ال [ام] ةلص [هب ىضري] ةلمجو هيلإ فاضم لوصوم مسا [ام]
 [اليحأ] « أدتبم ةيبجعت [ام] يموق اي وأ ءالؤه اي يأ فوذحم ىدانملاو ءادن فرح [اي] « هيلإ فاضم [ءاهلا]

 لحم يف لصتم ريمض [ءاهلا]و « وه هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو رذعتلل ردقم حتف ىلع ينبم بجعت لعف

 ةمالعو ءابلاب رورجم [يف] رج فرح ءابلا [ّيفب] « ةيبجعتلا [ام] ربخ عفر لحم يف ةلمجلاو هب لوعفم بصن
 نزولا لجأل افيفخت ةفوذحملا ملكتملا [ءاي] و فاضم [يف] و ةتسلا ءامسألا نم هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج
 : هباضر هلوق وهو ًادتبملا ربخ عفر لحم يف رورجملاو راجلا ةلمجو هيلإ فاضم

 عمسي مل هنأ ىكح ثيح يرهوجلا ىلع هريغصتب مهضعب كردتسا ثيح [هاليحأ ام] : هلوقهيف:دهاشلا

 يف ريغصتلا عامسب يرهوجلا دارم نآل ءيشب سيلو : هلوقب حراشلا هدرو حلمأو نسحأ يف الإ لعفأ ريغصت

 . هأ مهمالكب جتحملا برعلا مالك

 د ل ل مزا ال لوق يملا نع الخ اذإ مف ىلإ ملكتملا

 . ًابيرق هركذ قبس امك ٌيفب هلوق

 ) )۱جرظنأ ١ / ص ٦۲ .
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 ءهب لوسعفم هنم بجعتلا بوصنملا مسالاو ءام ىلإ دوعي ًابوجو هيف رتتسم ريمض هلعافو
 ظفل هظفل لعفأف .هب مركأو ديزب نسحأ :وحن ديزب لعفأ :ةيناثلا ةغيصلاو .ام ربخ ةلمجلاو

 ديز نسحأ ديزي نسحأ :كلوق لصأو هلعاف ديزب ريمض هيف سيلو بجعتلا هانعمو رمألا

 ىلإ هدانسإ حصف رمألا ةغيص ىلإ هتغيص تريغ مث ءرجشلا قروأ :وحن نسح اذ راص :يأ
 E ا لعافلا يف ءابلا تديزف رهاظلا

 اوعمجأ اذهلو [ام ىلإ دوعي] هلحم رهاظلا لولح نكمي ال هنأل [ابوجو هيف رتتسم ريمض] لعفأ لعاف
 وهو [هنم بجعتملا] لعفأ دعب [بوصنملا مسالاو] ءامسألا ىلإ الإ دوعي ال ريمضلا نأل اهتيمسا ىلع

 لعفأ ةلمج يهو ةيلعفلا [ةلمجلاو] لقنلا ةزمهب هيلإ هيدعتل لعفأل [هب لوعفم] قباسلا لاثملا يف ديز

 هيوبيس بهذم وه اذهو آديز نسح ميظع ءيش ريدقتلاو [ام ربخ] اهنأ ىلع عفرلا لحم يف آديز

 هنأك ىنعملا ثيح نم يوقوهو : يضرلا لاق . ربخ اهدعب ةلمجلاو ةيماهفتسا ام ليقو « روهمجلاو
 « بجعتلا ىلإ ماهصسالا نم: لفن هنا نم تايعض و اولا هع یا هن بس ليج

 اذه ىلع ناك ام يأ : نيعلا رسكب [ديزب لعفأ ةيناثلا ةغيصلاو] تبثي ثي ال امم ءاشنإ ىلإ ءاشنإ نم لقنلاو

 نباك ذش نمل آفالخ قافتاب لعف [لعفأف] هبارعإ تدرأ نإف [هب مركأو ديزب نسحأ : وحن] نزولا
 رمألل ىنعم ال ذإ رمأ لعفب سيلو [رمألا ظفل هظفل] نييرصبلا روهمج لاق مث . مسا هنإ لاقف يرابنألا
 نسحأ ام تلق كناكو نوكسلا ىلع ينبم بجعت لعف نسحأ هبارعإ يف لوقتف [بجعتلا هانعمو] انه
 وهو هدعب مسالا لب بطاخملا ىلع دوعي ريمض هيف ناكل رمأ لعف ناك ول هنأل [ريمض هيف سيلو] آديز

 نسحأ] رمألا ةغيصب [ديزب نسحأ] بجعتلا يف يأ [كلوق لصأو] ًابوجو ةدئاز ءابلاو [هلعاف ديزب]

 راص يأ [رجشلا قروأ : وحن نسح اذ راص يأ] لقنلل ال ةروريصلل هيف ةزمهلاو يضاملا ةغيصي [ديز
 لعف يأ [هتغيص تريغ مث] ةّدغ اذ راص يأ : ريعبلا دغأو « رهز اذ راص يأ : تابنلا رهزأو قرو اذ
 بساني ميظعتلاو ًاميظعت رمألا يف نأل يربخلا ىنعملا ءاقب عم [رمألا ةغيص ىلإ] يضاملا نم بجعتلا

 روكذملا دحاولا رمأ ةروص نأل [رهاظلا] مسالا [ىلإ] رمألا ةغيصب وهو [هدانسإ حصف] بجعتلا ىنعم

 اذهلو زئاج ريغ حيبق وه امع ظفلل انوص [لعافلا يف ذ ءابلا تديزف] رهاظلا مسالا ىلإ | اهدانسإ زوجي ال

 : هلوق وحن اهتلصو نأ هنم بجعتملا لعافلا ناك نإ الإ اهتدايز تبجو

 امدقملا نوكت نأ انيلإ ببحأو

 امدقملانوكت نأ انيلإ بيحأو 4

 دحأ سادرم نب سايعلا هلئاقو اومدقت نيملسملا ينب لاقو ليقع نيا يف امك هردصو ليوطلا نم تيبلا

 . لبإلا نم ةئام نينح يبس نم الب هللا لوسر مهاطعأ نيذلا مهبولق ةفلؤملا

 = لاقوأ هيلإ فاضم نيملسملاو فاضم ينبو لعاف [ينب] ضام لعف [لاق] ةفطاعو اولا [لاقو] : بارعإلا

 نقل



 يم م ثمامة ث دعم عي دفاع فاما اوافق هاف ها وام ماس امو هاه اه اعف رام مان هيام مام اهي همام اه د فاواق م هاو زو ثقف و هر اوما عامأاو

 لاق . ةففخملاب ةدّدشملا قحلأ مهضعبو عامسلا مدعل اهتلصو ةدّدشملا نأ نود نوكت نأب يأ

 ىنعمب رمألا لامعتسا اهدحأ : هجوأ نم ذوذش هيلع مزاي ديزب نسحأ يف نييرصبلا لوق : مهضعب

 بشي ًآریحخ لعف رما هللا ىقتا : وحن رمألا ىنعمب يضاملا ءيجم دوهعملا لب 00
 ريغب رمألا ةغيصل العاف رهاظلا عوقو اهثلاث . ليلقوهو اذك اذ راص ىنعمب لعفأ لامعتسا اهيناث .

 نكلو « ها لعافلا يف ءابلا ةدايز اهسماخ رصبأو مهب عمسأإف : وحن يف لعافلا فذح اهعبار . 0

 عا ةا كب نسحأ : وحن يف ريمضلا زاربإ رمألا ةروص ىلع ربخ هنأ هديؤي امم

 بجول يضاملا ىنعمب نكي مل ولف « رجلا ءابب ءيجامل فاكلاب ءاتلا ناكم ىتأو ء .هعم زربي ريمضلاو

 . راهظإللا زجي ملو راتتسالا

 ىلع ظفاحي امك هيلع ظفاحي لب ريغي ال اذلف لثملا ىرجم بجعتلا ةغيص ظفل ىرج [ةمتت]

 امهيف فرصتي الف كلذك هلامعتسا دنع هعمجو هتينثتو هدارفإو هريكذت نم ظفللا كلذ ريخي الف لثملا

 لماعلا نيب لصفي الو « نسحأ ديزب الو نسحأ آديز ام لاقي الف « لومعملل ميدقتب الو رييغتب

 يأ فوذحم قلعتملاو لعاف ةعامجلا واوو نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف [اومدقت] « ةباحصلل نيملسملا ىبن

 نم عنم هرخآ ىلع ردقم حتف ىلع ينبم ضام لعف [ببحأو] « لوقلا لوقم بصن لحم يف ةلمجلاو يلع
 رورجمو راج [انيلإ] . بجعت لعف رمألا لعف ةروص ىلع هئيجمل ضراعلا نوكسلاب لحملا لاغتشا هروهظ

 تنأ هريدقت ًابوجو رتتسم ريمض هيفو نأب بوصنم صقان عراضم لعف [نوكت] « ةيردصم ]ذأ7 تيحلاب قلتم

 ءابلاب رورجم ردصم ليوأت يف هيلع تلخد هو ةيردصملا نأو قالطإلل هفلأو نوكت ربح [امدقملا] همسا وه

 انيلإ بحأ ام يأ امدقملا كنوكب انيلإ ببحأو ريدقتلاو رم امك نأ عم فلحلا دارطال ةفوذحملا ًاموزلةدئازلا

 نانثمطإلا كلذب مهل لصحي مهودع لاتق يف هموق ىلع مدقت نإ ديسلا نأل كلذ هل اولاق امنإو امدقتم كنوك

 . دئازلا

 يأ حراشلا هردقو نأ دعب هنم بجعتملا رجت يتلا ءابلا فذح زاج ثيح [انيلإ ببحأ] : هلوق هيف دهاشلا

 ها . ةففخملاب ةددشملا قحلأ مهضعيو عامسلا مدعل اهتلصو ةددشملا نأ نود نوكت نأب

 وهو هب لصف ثيح انيلإ هلوق يف دهاشلاو هلوقب تيبلا اذه دهاش يف يواجرجلا هركذ امك ناث دهاش هيفو

 يف عسوتي هنأل زئاج وهو امدقملا نوكت نأ وهو هلومعمو ببحأ وهو بجعتلا لعف نيب بجعتلا لعفب قلعتم
 ناك نإف كلذ مهعنم يف امهقفاو نمو دربملاو شفخألل فالح امهريغ يف عسوتي ال ام رورجملاو راجلاو فرظلا
 كدنع نسحأ ام زوجي الف فالخ الب امهب لصفلا عنتما بجعتلا لعفي نيقلعتم ريغ رورجملاو راجلاو فرظلا

 . راصتخاب ٠ها . سلاجب رادلا يف وأ كدنع نسحأ الو ًارمآ فورعمب نسحأ ام الو آسلاج

 )١( ص ليقع نبا ىلع يواجرج 18494 ۱۹۰ .
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 نب ورمع لوقك آرثنو [مظن هتوبثل رورجملاو راجلاو فرظلاب لصفلا رفتغي معن < لومعملاو
 . اهءاقب تامركملا يف تبثأو اهءاطع تابزللا يف مركأو اهءاقل ءاجيهلا يف نسحأ ام : بركيدعم
 نيا اه وحن لاحلاب لصفلا ماشهو يمرجلا زّوجو « قدصي نأ لجرلاب نسحأ ام : رخآلا لوقو
 يضر رساي نب رامعب رم هنع هللا يضر يلع نأ يور امل ءادنلاب لصفلا مهضعب زاجأو , آديز البقم

 دهاش هيفو « ًالدنجم آعيرص كارأ نأ ناظقيلا ابأ يلع ززعأ : لاقو « ههجو نع بارتلا حسمف هنع هللا

 سايق زئاج وهو اهتلصو نأ هنم بجعتملا لعافلا نأل لعفأ لعاف ىلع ةلخادلا ءابلا فذح زاوج ىلع
 . ًادرطم
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 ددعلا باب

 ركذملا عم ركذيف سايقلا ىلع يرجي ام :لّوألا .ماسقأ ةثالث ىلع ددعلا ظافلأ نأ ملعا

 نانثاو دحاو ركذملا يف لوقت : لعاف ةغيص ىلع ناك امو نانثالاو دحاولا وهو ثنؤملا عم تنوي

 اذإ اذكو «ةرشاع ىلإ ةثلاثو ةيناثو ناتتث وأ ناتنثاو ةدحاو ثنؤملا ينو ,رشاع ىلإ ثلاثو ناثو

 :ركذملا يف لوقتف ةيداحو يداحو ىدحإو دحأب يأت كنأ لإ اهريغ وأ ةرشعلا عم تبكر
 ثنؤملا يفو ءرشع عسات ىلإ رشع ثلاثو رشع يناثو رشع يداحو رشع انثاو رشع دحأ يدنع

 108 .ةرشع ةعسات ىلإ ةرشع ةثلاثو ةرشع ةيناثو ةرشع ةيداحو ةرشع اتنثاو ةرشع ىدحإ

 ددعلا باب

 هيف جردنيف مكل ًاباوج عقي ام ددعلاو « ثينأتلاو ريكذتلا ثيح نم هظافلأ مكح نايب باب يأ

 نوري ال باسحلا لهأو « نانثا وأ دحاو لوقت نأ حصل كدنع مك كل ليق ول ذإ « نانثالاو دحاولا

 ظافلألا يأ [ددعلا ظافلأ نأ ملعا] دحاولا ىلع دئازلا وه مهدنع ددعلا نأل ددعلا نم دحاولا
 ىلع] ًامئاد يأ [يرجي ام لوألا . ماسقأ ة ةثالث ىلع] ددعلل ةعوضوملا تايمكلا ءازإب ةعوضوملا

 نم [ناك امو نانثالاو دحاولا وهو « ثئؤملا عم ثنؤيو ركذملا عم ركذيف] لصألا ىلع يأ [سايقلا

 دحاو] كلذ نم [ركذملا يف لوقت] رشاع ىلإ سماخو عبارو ثلاثك [لعاف ةغيص ىلع] ددعلا ظافلأ

 وأ ناتنثاو ةدحاو ثنؤملا] يف لوقت [و] ةياغلا لاخدإب [رشاع ىلإ] اذكهو [ثلاثو ناثو نانثاو
 [اذكو] ةدرفم تناك اذإ اهمكح اذكهو ءأضيأ ةياغلا لاخدإب [ةرشاع ىلإ] اذكهو [ةئلاثو ةيناثو ناتنث

 ىلع يرجت اهنإف نيرشعلا ةزواجم دعب كلذو [اهريغ وأ ةرشعلا عم] ظافلألا هذه [تبكر اذإ] مكحلا
 [ةيداحو يداحو] ةدحاوو دحاو ناكم يف امهيف ةزمه واولا لادبإب [ىدحإو دحاب يتات كنا الإ] سايقلا
 لوقت [و] حتفلا ىلع امهئانبو نيءزجلا ريكذتب الجر [رشع دحأ يدنع ركذملا يف لوقتف] ةلعاف نزوب

 يداح] يدنع لوقت [و] حتفلا ىلع يناثلا ءانبو لوألا بارعإو ًاضيأ امهريكذتب الجر [رشع انثا] يدنع

 يناث] يدنع لوقت [Ls ةحوتفم يداح ءاي نأل حتفلا ىلع امهئانبو ًاضيأ نيأزجلا ريكذتب الجر [رشع

 بارعإ امهبرعت نأ يناثو يداح يف زوجيو حتفلا ىلع امهئانبو ًاضيأ نيأزجلا ريكذتب دبع [رشع
 ًامالغ [رشع ثلاث] يدنع [و] رجلا هلحمو حتفلا ىلع ًاينبم هيلإ ًافاضم ذتئيح رشع نوكتف صرقنملا

 يف] لوقت [و] امهئانبو نيأزجلا ريكذتب [رشع عسات ىلإ] اذكهو حتفلا ىلع امهئانبو ًاضيأ نيأزجلا ريكذتب
 بارعإو « امهئينأتب ةيراج [ةرشع اتنثاو] امهئانبو نيءزجلا ثيناتب ةما [ةرشع ىدحإ] يدنع [ثنؤملا
 اذكهو [ةرشع ةثلاثو ةرشع ةيئاثو ةرشع ةيداحو] نونلا بانم بئان ةرشعو ىنثملا بارعإ لوألا ءزجلا
 نأ ملعاو . رسكلاو ناكسإلا ةرشعلا نم نيشلا يف كلو « امهئانبو نيأزجلا ثينأتب [ةرشع ةعسات ىلإ]
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 ناتنثاو نورشعو ىدحإو نيعستلاو عساتلا ىلإ نورشعلاو يناثلاو نورشعلاو يداحلا لوقتو

 يرجي ام :يناثلاو .نيعستلاو ةعساتلا ىلإ نورشعلاو ةيناثلاو نورشعلاو ةيداحلاو نورشعو

 ءاوس ءامهنيب امو ةعستلاو ةثالثلا وهو ثنؤملا عم ركّيو ركذملا عم ثنّوَيف سايقلا سكع ىلع
 «ًاموسح مايأ ةينامثو يلايل عبس#» :ىلاعت هلوقو «ةوسن ثالثو لاجر ةثالث :وحن تدرفأ

 ةرشع ثالثو الجر رشع ةعست ىلإ رشع ةعبرأو رشع ةثالث :وحن ةرشعلا عم تبكروأ

 SSR ,ةأرما ةرشع عست ىلإ ةرشع عبرأو

 ددعلا يأ : درقتملا ىنعمب دحاولاف « ًادرقنم يأ : ةدحوو ًادحاو دحي دحو نم لعاف مسا آدحاو

 ريكذتلاو دارفإلا همزليو < ملعلا لهأ يف مومعلل ماهفتسا وأ يهن وأ يفن دعب لمعتسي دحأو « درفنملا

 يفن نع هلبق ام يفنب ىنغتسي دقو «ءاسنلا نم دحأك نتسلإ» : ىلاعت لاقو « دحأ نم ينءاج ام لوقت
 « مومعلا اهب داري ال باجيإ يف تعقو اذإو « اذك لوقي ال آدحأ نإ : وحن هريمض نمضت نإ هدعب ام

 لاق . ّنهنم ةدحاو الو مهنم آدحاو تيقل ام : : وحن ثنؤيو باجيإ ريغ يف مومعلل داو لمعتسيو

 اذإ [لوقتو] ها دحاو ينءاج ام دحأ ينءاج ام ىنعمف « ًاقلطم واولا نم لدب دحأ ةزمه يضرلا
 يداحلا] ءزجلا يدنعو الجر نورشعو نانثا يدنعو ًامالغ نورشعو دحأ ركذملا يف نيرشعلا تزواج

 . ركذم دودعملا نآل ريكذتلاب [نيعستلاو عساتلا ىلإ] اذكهو [نو رشعلاو يناثلا] ءزجلا [و نو رشعلاو
 ةماقملا يدنع [و] ةيراج [نورشعو ناتنثاو] ةمأ [نورشعو ىدحإ] يدنع ثنؤملا يف لوقت [و]
 دودعملا نأل ددعلا ثينأتب [نيعستلاو ةعساتلا ىلإ] اذكهو [نورشعلاو ةيناثلاو نو رشعلاو ةيداحلا]

 ركذملا عم ثنؤيف] لصألا فالخ ىلع يأ [سايقلا سكع ىلع يرجي ام يناثلا] مسقلا [و] ثنؤم
 ددعلا ظافلأ نم [امهنيب امو ةعستلاو ةثالثلا] سايقلا سكع ىلع يراجلا يأ [وهو ثنؤملا عم ركذيو
 [لاجر ةثالث يدنع : وحن] ةرشعلا نع [تدرفأ ءاوس] ةينامثلاو ةعبسلاو ةتسلاو ةسمخلاو ةعبرألاك

 [ «ًاموسح مايأ ةينامثو لايل عبس] «مهيلع اهرخسإ [ىلاعت هلوقو] اهكرتب [ةوسن ثالثو] ءاتلاب
 ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةرسك هرج ةمالعو هيلإ فاضم لايلو اهرخسب قلعتم نامز فرظ عبس هبارعإو

 فطع فرح و اولا ةينامثو صوقنم مسا هنأل لاقثتسالا هيف ةكرحلا روهظ نم عنم نيونتلا اهنع ضوعملا
 ةعباتتم اموسح ىنعمو « اهرخس يف ءاهلا نم لاح اموسح هيلإ فاضم مايأو عبس ىلع فوطعم ةينامث
 « ةرك دعب ةرك ءادلا ىلع يكلا ةداعإ يف مساحلا لعف عباتتب ةفخلا مدعو ةّدشلا يف حايرلا بوبه هبش

 ىنعمب آموسح مهمسحت ريدقتلاو رمضم لعف هل بصانلا نأ ىلع ردصم اموسح بارعإ زوجيو
 عم تبكر وأ] لاصئتسالا لجأل مهيلع اهرخس يأ : هلجأل لوعفم هنأ ىلع وأ ًالاصئتسا مهلصأتست

 ركذملا يف [الجر رشع ةعست ىلإ] اذكهو [رشع ةعبرأو] امالغ [رشع ةثالث] يدنع : وحن [ةرشعلا
 لاخدإب [ةأرما ةرشع عست ىلإ] اذكهو ةيراج [ةرشع عبرأو] ةمأ [ةرشع ثالث ثنؤملا] يف لوقت [و]
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 ثالثو نيعستو ةعست ىلإ الجر نورشعو ةثالث يدمع :وحن هدعب امو نيرشعلا عم تبكر وأ
 ىلع ترج تبكر نإ ةرشعلا وهو :ناتلاح هلام :ثلاثلاو .نيعسنو عسسن ىلإ ةمأ نورشعو

 ةرشع ىدحإ يدنعو «رشع ةعست ىلإ رشع ةثالثو رشع انثاو الجر رشع دحأ :وحن سايقلا
 :وحن سايقلا فالخ ىلع ترج تدرفأ نإو ءةرشع عست ىلإ ةرشع ثالثو ةرشع انثثاو

 E 0 000000011 . ةوسن رشعو لاجر ةرشع

 الجر نو رشعو ةثالث يدنع : وحن] فطعلاب [هدعب امو نيرشعلا عم تبكر وأ] كلذ عيمج يف ةياغلا
 ةيراج [نيعستو عست ىلإ] اذكهو [ةمأ نو رشعو ثالثو] ركذملا يف آمالغ [نيعستو ةعست ىلإ اذكهو
 5 يف ركذملا ددع يف تتبثأو ثنؤملا ددع نم ءاتلا تفذح امنإو كلام نبا لاق . ثنؤملا يف

 رئاظن قفاوتل ءاتلاب نوكي نأ لصألاو « ةقرفو ةمأو ةرمزك تاعامج ءامسأ اهتاوخأو ةثالثلا نأل

 و مهضعب لاقو . ها قرفلل ثنؤملا عم تفذحو هتبتر مدقتل ركذملا عم لصالا بحصتساف
 يف يريرحلا هب زغلأ ام لح ةلئسملا هذهو « هنم تفذحف ليقث ثنؤملاو ءاتلا هتفحلف فيفح ركذملا

 لحمو « لاجرلا مئامعب لاجحلا تابر زربتو « ناوسنلا عقارب نازكذلا سلي نبأ“ لاق ثيح هتاماقم
 تناك قلطملا ددعلا نهب دصق نإف « ا ا ا

 مالعأ اهنأل ةفورصم ريغ ةلاحلا هذه يف يهو : مهضعب لاق . ةتس فصن ةثالث : وحن ةئبلا ءاتلاب اهلك
 ررقت ام لحمو « ليهستلا يف هلثمو عماجلا يف ماشه نبا مزج هلاق امبو ها نييوحنلا ضعبل افالخ

 نم ائنمص يئاسكلا ىكح . نكذملا عم ءاتلا فذح زاج افودحم ناك نإف اروكذم ددعلا ناك ثيح ًاضيأ
 يف لاق . « لاّوش نم تسب هعبتأو » : ثيدحلا يفو « اسمح انرطفأ ءارفلا ىكحو « اسمح رهشلا

 ًاركذم ددعلا ظفل ناك اذإ ناهجولا هيف زوجي اممو : مهضعب لاق . ءاتلا تابثإ حيصفلاو حيرصتلا
 ا ظفل [وهو ناتلاح هل ام] ةثالثلا ددعلا ماسقأ نم [ثلاثلا] مسقلا [و] سكعلاب وأ م هانعمو

 دحأ] يدنع [وحن] ثنؤملا عم ثنؤتو ركذملا عم ركذتف [سايقلا ىلع ترج] داحألا عم يأ [تبكر نإ

 تبكر اهنأل ةرشعلا ريكذتب [رشع ةعست ىلإ] اذكهو دبع [رشع ةثالثو] امالغ [رشع انثاو الجر رشع
eع ىلإ] اذكهو ةيراج [ةرشع ثالثو ةرشع اننناو] ةمأ [ةرشع ىدحإ يدنع] لوقت [و]  

 ىلع ترج] بيكرتلا نع ةرشعلا يأ [تدرفأ نإو] ثنؤملا عم ةبكرم اهنأل ةرشعلا ثينأتب [ةرشع
 [ةونست ريش عور ءانلاب [لاجر ةريشع] يدنع [يضنز ثنؤملا عمرك ذيؤزركذملا عم تنزف [سايقلا فالخ
 يف مايأ ةثالث مايصق# : لاقو «رشع لايلو رجفلاو# : مخ هللا لاق ليزنتلا ءاج اذه ىلعو « اهكرتب

 نيف اهنركذو مايألا رهو رك دملا عم ةيآلا هذه يف ة ةرشعلا ثنأف (ةلماك ةرشع كلت متعجر اذإ ةعبسو جحلا

 يأ فاضم فذح ىلعف (اهلاثمأ رشع هلف ةنسحلاب ءاج نم : ىلاعت هلوق امأو ثنؤملا عم ىلوألا ةيآلا
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 نم فاضملا بستكا وأ ثنؤم وهو فوذحملا فوصوملا ةقيقحلا يف دودعملاف « اهلاثمأ تائسح رشع

 . ثينأتلا هيلإ فاضملا

 ًآقلطم ةرهاظ تاكرحب برعي ام لوألا : ماسقأ همدعو بارعإلا ىلإ ةبسنلاب ددعلا ظافلأ [ةمشت]
 وهو روصقملاك ًاقلطم ةرّدقم تاكرحب برعي ام ىناثلا . نيتئثاو نينثاو ىدحإ ادع ام وهو هرخآ ةحصل
 حتف ابكر اذإو ناثو داح وهو صوقنملاك آرجو ًاعفر ةرّدقمو ًابصن ةرهاظ ةكرحب برعي ام ثلاثلا . ىدحإ

 تتبثا نإف نامث وهو حيحصلاك ةراتو صوقنملاك ةرات برعي ام عبارلا . ًافيفخت نكس وا ءانب امهرخآ
 تيأرو ءايلا نوكسب ةوسن ينامثب تررمو ةوسن ينامث يدنع : وحن صوقنملاك وهف لصألا وهو هؤاي
 ءايلا ىلع بارعإلا رّدقيو ةنونم نونلا رسكب نامثب تررمو نامث يدنع : وحنو اهحتفب ةوسن ينامث

 تيأرو نامث يدنعك حيحصلاكف نونلا اهرخآ تلعجو اهتدايزل اهتفذح نإو ًايئامث ثيأرو ةفوذحملا

 . رسكي وأ نونلا حتفيف اهفذحو نكست وأ حتفتف اهتابثإ ءايلا يف كلف هتبكر اذإو  نامثب تررمو انامث
 امك روهشملا يف ابصنو ًارج ءابلابو اعفر فلألاب نابرعيف ناتئثاو نانثا وهو ینثملاک برعي ام سماخلا
 . مهم هنإف هتركذ ام دفتساف ىنثملا باب يف رم

 لوخد نوفرعي ال مهنأل اهقبسل يلايللاب خرؤي خيراتلا يف ةعقاولا ددعلا ظافلأب قلعتت [ةدئاف]

 وأ هترغل وأ هنم ةليل لّوأل بتك رهشلا نم ةليل لّوَأ يف لاقيف « يلايللا لَرُأ يف وهو هلالهتساب الإ رهشلا
 ىدحإلا مث رشعلا ىلإ اذكهو نولخ ثالثل مث اتلخ نيتليلل مث تلح ةليلل لوألا مويلا يفو « هلهتسمل

 تيقب وأ تلخ ةرشع سمخل نم دوجأ اذك نم فصنلا يأ وهو اذك نم فصنلا ىلإ اذكهو تلح ةرشع

 ةليل ىلإ اذكهو نيقب رشع ىلإ تضم ةرشع تسل وأ نيقب ةرشع عبرأل بتك لوقت فصنلا دعب مث
 « هخالسنا وا هخلسوا هنم ةليل رخآل لوقت هنم نيثالثلا ةليل يف مث تيقب ةليلل لوقتف نيرشعلاو عساتلا

 عضوم يفو تيفب نيقب عضوم يفو تلح نولخ عضوم يف لاقيف سكعلابو نونلا ءاتلا فلخيي دقو
 . نيقبو نولمخ تيقبو تلح
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 فقولا باب
 تررمو ديز ءاج :ىحن نيونتلاو ةكرحلا فلحب رورجملاو عوفرملا نونملا ىلع فقوي

 E ءًاديز تيأر :وحن ًافلأ نيونتلا لادبإب بوصنملا نونملا ىلعو «ديزب

 : فقولا ب باپ

 رشع دحأ وهو لحملاو نسحلا يف ةفلتخمم هوجو هيفو ةملكلا رخآ جارخإ دنع قطنلا عطق وهو
 ةكرحلا فلحب رورجملاو عوفرملا نّوئملا] مسالا [ىلع فقوي] تالوطملا يف ةروكذم ًاعون
 لعف ءاج هبارعإو . لادلا ناكسإب [ديزب ثررمو ديز ءاج : وحن] كلذو لادبإ ريغ نم [نيوئتلاو
 فقولا نوكسب لحملا لاغتشا اهروهظ نم عنم هرخآ ىلع ةرّدقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف ديز ضام

 اواو ةمضلا ناكم نولدبي مهنإف دزألا ةغل نع ازارتحا لادبإ ريغ نم مهلوقو ديزب تررم يف برعي اذكو

 نيونتلا لادبإب بوصنملا نّوئملا ىلع] فقوي [و] يديزب تررمو ديز ءاج نولوقيف ءاي ةرسكلا ناكمو
 هلادبإ يف سيل ذإ هرخآ حتف هبصن ةمالعو هب لوعفم آديزف [آديز تيأر : وحن] ةعيبر ريغ ةخل يف [افلأ

 نوفقي امك نيونتلا فذحب بوصنملا ىلع نوفقيف ةعيبر امأو . رورجملاو عوفرملا فالخب لقث افلا

 : رعاشلا لاق . ناكسإلاب ديز تيأر نولوقيف رورجملاو عوفرملا ىلع
 فلد ًامئاه اهب يبلق تكرت دقل  اهئيدح نسحو منغ اذبح الأ

 فقولا دهاوش

 فد آمئاه اهب يبلق تكرت دقل اهشيدح نسحو منغ البح الأ 5

 . نيعم لئاق ىلإ بسني مل ثيبلا
 مسا وه يذلا اذو فام لعف وه يذلا بح نم ةبكرم اهلصأو حدملا ةدارإ دنع لاقت ةملك [!ذبح] : ةغللا

 ةملك اهنإ اولاق نيدلاو ةدحاو ةملك يه ليقو ناتملك نآلا يه ليقف بيكرتلا دعب اهيف ةاحنلا فلتحا دقو ةراشإ

 يه اولاق نيذلا امأف اهزجسل ابيلغت مسا يه لاق نم مهنمو اهردصل بيلغت لعف يه لاق نم مهنمف اوفلتخا ةدحاو

 مف يه اراق نيذلا امأو  دتم اهدعب عوفرملاو ٠ ملقم ربع ةلمجلاو لعافو الف البح اولعج قف اتملك

 « اربح اهدعب عوفرملا مسالاو أدتبم هولعج دقف مسا اولاق نيذلا امأو « العاف اهدعب عوفرملا مسالا اولعج دقف

 ناك اذإ ميهي ههجو ىلع نالف ماه كلوق هلعف لعاف مسا [آمئاه] [منغ] « بوبحملا وأ حودمملا ليق دق هنأكو

 حرف باب نم هلعفو ضرملا وهو ًاعيمج نونلاو لادلا حتفب فندلا نم ةهبشم ةفص [فئد] ١ هجوتي نيأ يردي ال
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 «ًاعفسنل» :وحن ةفيفخلا ديكوتلا كلذكو فقولا يف ًافلأ اذإ نون لدبت كلذكف

 نّونملا روصقملا رجلاو عفرلا يف هفذحو بصنلا يف افلأ نيونتلا لادبإ يف حيحصلاك : [هيبنت]
 ترسك تلق اذإو فوذحم نيونتلاو ةملكلا مال ةدوجرملا فلالاف اصعب تبرضو اصع هذه تلق اذإف
 نيونت لدبي امك يأ [كلذكف] نينكاسلا ءاقتلال ةفوذحم ةيلصألاو نيونتلا نم لدب ةتباثلا فلألاف اصع
 راتحاو « نونم مساب اذإل اهيبشت [فقولا يف ًافلأ] ةيباوجلا [اذإ نون لدبت] فقولا يف آفلأ بوصنملا
 ناف را وف ةيارجلاب اوزرتحاو نل ىلع ًاسايق نونلاب اهيلع فقولا نأ مهضعبل ًاعبت روفصع نبا

 مل ام فقولا يف ًافلأ لدبت ةحتف تلت اذإ [ةفيفخلا ديكوتلا نون كلذكو] ًاقافتا فلألاب اهيلع فقولا

 ًاعفسنل فقولا ةلاح هيف لاقيف ءرانلا ىلإ رفاكلا ةيصانب ٌنرجنل يأ [#«ًاعفسنل» : وحن] سبل لصحي

 ىلع ينبه عراضم لعف ًاعفسن هّللاو هريدقت رّدقم مسق ترج ىف ةلخاد ماللا هبارعإو . نيونت ريغب

 ناك نإف نحن هريدقت ًابوجو هيف رتتسم هلعافو فقولل ًانلأ ةبلقنملا ةفيفخلا ديكوتلا نونب هلاصتال حتفلا

 لعفلل اهتاحل لجأل فذح ناك ام دريو فذحت اهيلع فقو اذإ اهنإف ةرسك وأ ةمض ديكوتلا نون لبق

 لحم يف ةلمجلاو بح لعاف [اذ] « حدملا ىلع لاد ضام لعف [بح] « ةيحاتفتسا 1: بارعإلا

 ريمضو هيلإ فاضم [ثيدح] و فاضم نسحو منغ ىلع فوطعم [نسح] « رخؤم ًادتبم [منغ] « مدقم ربخ عفر
 و ضام لعف كرت [تكرت] « قيقحت فرح [دق] « مسقلل ةئطوم ماللا [دقل] هيلإ فاضم منغ ىلإ دئاعلا ةبئاغلا
 فاضم [ءايلا]و كرتل هب لوعفم بلق [يبلق] « منغ ىلإ دوعي يه ريدقت آزاوج هيف رتتسم لعافلاو ثينأتلل [ءاتلا]
 وأ 3 مئاهل ةفص [فند] 3 ةرهاظلا ةحتفلاب بوصنم يبلق نم لاح [ًامئاه] 3 يتآلا امئاه : هلوقب قلعتم اهب هيلإ

 . فقولا نوكس اهروهظ نم منم هرخآ ىلع ةردقم ةحتفب بوضنم يبلق نم ةيناث لاح
 يف ردق ام بوصنملا مسالل ًاتعنوأ ًالاح اهنوكل بصن ةملكلا هذه عضوم نإف [فند] : هلوق هيف دهاشلا

 روهمج فقي امنإو برعلا ةرهمج ةغل تسيلو ةعيبر ةغل هذهو نوكسلاب اهيلع فقو رعاشلا نكلو بارعإلا

 . "ها فلألاب نونملا بوصنملا ىلع برعلا

 هقيفوت نسحو ىلاعت هللا نوعب مت
 . ه 1401 ةنس بجر ۷ خيرأتب هعمج نم غارفلا ناكو

 ءاهتناو ءادتبا ركشلاو دمحلا هّللو
 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 )١( ص ىدنلا رطق ىلع ىدهلا ليبس نيدلا يبحم دمحم 159 .
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 :وحن هئاي فذحب رجلاو عفرلا يف نونملا صوقنملا ىلع فقويو ءاهلاب ةحرو كلذك نبتكيو

 نإو ءًايضاق تيأر وحن ًافلأ نيونتلا لادبإب بصنلا يف اهتابثإ زوجيو ضاقب تررمو ضاق ءاج
 زوجيو يضاقلاب تررمو يضاقلا ءاج :وحن ءايلا تابثإب هيلع فقولا حصفألاف نونم ريغ ناك

 RSE ءريغ ال تابثإلابف ابوصنم ناك نإو ءاهفذح

 ىلإ الأ اهلادبإ ىّدأ نإ اذكو « يجرخاو اوجرخا هذه اي نجرخاو ءالؤه اي نجرحا : وحن يف كلوقك

 ابطاخم كلوق : وحن كلذك مسرتو نونلاب اهيلع فقوي لب اغلأ مسرت الو فلألاب اهيلع فقوي الف سبللا
 امهيهنو نينثالا رمأب سبتلال فلألاب هيلع تفقوو هتبتك ول كنإف آديز نبرضت الو ًارمع نبرضا دحاول
 بتكت نأ ةملك لك ةباتك يف لصألا ذإ [كلذك نبتكي] اعفسنل وحلو اذإو نّونملا ىلع فقوي امك [و]
 . كلذك هيلع فقولا ّنأل فلألاب ديز انأ بتك اذهلو « اهيلع فقولاو اهب ءادتبالا ريدقتب اهظفل ةروصب

 قرغلل ىلوألا وهو نعو نم نوئك ةملكلا سفن نم اهنأل نوئلاب نذإ بتكي نم ةاحنلا نمو يهكافلا لاق
 ةيمسإلا ثينأتلا ءاتب ثنؤم عمج وأ درفم لك نم [ةمحر] وحن بتكي [و] ها ةيفرظلل يتلا اذإ نيبو اهنيب
 ءاتلا نع الدب [ءاهلاب] ةاروتو ةافشو ةانمو ةاكزو ةالصك آريدقت وا ةرجشو ةمئاقك ًاظفل اهلبق ام كرحملا

 اهبلق نمو فقولا يف ءاه بلقت الف توباتلا : وحن ثينأتلا ريغل يتلا ءاتلا امأ كلذك اهيلع فقولا ْنأل
 تماقك ةيفرحلاو ةيلعفلا ثينأتلا ءاتو تارفلا يأ ةارفلا ىلع اندعف مهلوق ذشو ًافقوو الصو كلذ لعف
 ءاه بلقت ال كلذك تحلاو تنبك اهلبق ام كرحتي مل يتلا ةيمسؤإلا ثيناتلا ءاتو ءاه لدبت ال تمثو تبرو

 فذحب رجلاو عفرلا] يتلاح [يف نّوئملا صوقنملا ىلع فقويو] يتأيس امك نوكسلاب اهيلع فقوي لب
 ضام لعف ءاج امهبارعإو . لصألل ةاعارم امهرخآ ناكسإب [ضاقب تررمو ضاق ءاج : وحن هئاي

 فقولل فوذحملا نيونتلا اهنع ضوعملا ةفوذحملا ءايلا ىلع ةرذقم ةمض هعفر ةمالعو لعاف ضاق

 نم مهل امو» يداه موق لكلو ريثك نبا ةءارقك ءايلا يأ [اهتابثإ زوجيو] ضاقب تررم كلذ لثم لاقيو

 لادبإب بصنلا] ةلاح [يف] نونملا صوقنملا ىلع فقويو « (يقاب هللا دنع امو « « يلاو نم هنود
 ام هلثمو هرخآ حتف هبصن ةمالعو بوصنم لوعفم وهف [ًايضاق تيأر : وحن] هؤاي فذحت الو [افلأ نيونتلا
 دوجا تابثإلا ناو نيهجولا زاوج ليهستلا ةرابع ةيضقو يراوج تيار : وحن فرصلا عنمل هنيونت طقس
 بوجو ىلع كلام نبا ينعي خيشلا صن دقف كلذك سيلو كلذل هركذ دعب ينيمامدلا لاقو يهكافلا هلاق
 يف [حصفألاف] يضاقلا : وحن [نوئم ريغ] صوقنملا يأ [ناك نإو] ها هلمأتف كلذ يف ءايلاب فقولا
 كلذو نوكسلا يضتقي فذحلا نال اهفذحل بجوم أل ذإ [ءايلا تابثإب هيلع فقولا] رجلاو عفرلا يتلاح

 قرف ةلق ىلع [اهفذح زوجيو] ءايلا تابثإب [يضاقلاب تر رمو يضاقلا ءاج : وحن] اهتابثإ عم لصاح

 رذنيل لاعتملا ريبكلا ريثك نبا ريغ ةءارق هيلعو ضاقلاب تررمو ضاقلا ءاج لاقيف فقولاو لصولا نيب
 : وحن هيلع فقو ةنكاسلا ءايلل يأ [تابثالابف] نونملا ريغ صوقنملا يأ [ابوصنم ناك نإو] قالتلا موي
 ريغ ال يأ فوذحم اهربخو ةئربتلا ال مسا وهو دعبو لبقك مضلا ىلع ءانبلاب [ريغ ال] يضاقلا تيار
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 نإف ةكرحتم تناك نإو تماق :وحن ريغت ل ةنكاس تناك نإف ثينأتلا ءات هيف ام ىلع فقويو

 يف تناك نإو «ءاملاب فقي مهضعبو ءاتلاب فقولا حصفألاف تاملسملا :وحن عمج يف تناك

 ضعب هب أرق دقو «ءاتلاب فقي مهضعبو ةرجشو ةمحر :وحن ءاهاب فقولا حصفألاف درفم
 a . (نينسحملا نم بيرق هللا تمحر نإ# : ىلاعت هلوق يف ةعبسلا

 ينغملا يف لاق نإو دنتسم هلو ريثك نيفنصملا مالك يف ريغ ال لامعتساو : يهكافلا لاق . زئاج كلذ

 نأ يضتقي فنصملا مالك نأ ملعا مث . ها هب ملكتت مل برعلا نإ روذشلا حرش يفو « نحل هنإ
 هريغ مالكو ءايلا تابثإب هيلع فقويف لأب هنم فرعملاك ةكم يضاق ينءاج : وحن ةفاضإلاب هنم فرعملا

 امع [ريغت مل ةتكاس تناك نإف ثينأتلا ءات هيف ام ىلع فقويو] تابثإلا نم هيف حجرأ فذحلا نأب رعشي
 فقولا يف ءاه لدبت الو تمثو تبر : وحن ةيفرحوا [تماق : وحن] تناك ةيلعف فقولا لبق هيلع تناك

 تاملسملا : وحن [ملاسلا ثنؤملا [عمج يف تناك نإف ةكرحتم تناك نإو] ريمضلا ءاهن نت داقل

 ىلع اهتلالدل لادبإ ريغ نم [ءاتلاب فقولا حصفألاف] تافرعو تاعرذاك هب قحلا اميف وأ تادنهلاو

 [فقي] برعلا يأ [مهضعبو] ركذ ام ىلع ةلادلا اهتروص لادبإ ءاه اهلادبإ يفو اعم ةيعمجلاو ثيناتلا
 نم هانبلا نفد تامركملا نم تانبلا نفد يف مهضعب لوقك ءاه ءاتلا لادبإب يأ [ءاهلاب] كلذ ىلع
 فقوي هنإف تالو تاهيه ثنؤملا عمج لثمو هاوخألاو ةوخألا فيك برطق ىكحو « ءاهلاب هامركملا

 حصألاف درفم يف] ثينأتلا ءات يأ [تناك نإو] عبسلا يف ءىرق امهبو ءاهلاب مهضعبو ءاتلاب امهيلع
 اهلبق ثيناتلا ءات هرخآ مسا لك نم [ةرجشو ةمحر : وحن] ءاه ثيناتلا ءات لادبإب يا [ءاهلاب فقولا

 لبق ام ناك نإف لعفلل ةقحاللاو مسالل ةقحاللا ءاتلا نيب ًاقرف ءاهلاب هيلع فقوي هنإف ًاريدقت ولو كرحتم

 يأ [مهضعبو] فرحلاو لعفلل ةقحاللاك لادبإ ريغ نم اهيلع فقو تنبو تخأك ًاحيحص ًاتكاس ءاتلا

 ةحيصف ةغل يهو ءاه اهبقلي نأ ريغ نم لصآلا ىلع [ءاتلاب] ةرجشو ةمحر : وحن ىلع [فقي] برعلا
 تمحر نومسقي مهأ» : ىلاعت هلوقو «موقزلا ترجش نإ : ىلاعت هلوق فحصملا يف مسر اهبو

 مسرلل ا اوفقو امئإو رماع نباو ةزمحو مصاعو عفان مهو [ةعبسلا ضعي هب أرق دقو] (كبر

 نم بيرق هللا تمحر نإ : ىلاعت هلوق يف] ةموسرملا ءاتلا نم الدب ءاهلاب اوفقو نوقابلاو

 اهب بوصنم اهمسا تمحر ريخلا عفرتو مسالا بصنت بصنو ديكوت فرح نإ هبارعإو [4نيئسحملا
 ةمالعو رورجمو راج نينسحملا نم نإ ربح بيرق هيلإ فاضم ةلالجلا ظفلو هرخآ حتف هبصن ةمالعو

 مساب ةهبشم ةفص هنأل بيرقب قلعتم رورجملاو راجلاو ملاس ركذم عمج هنأل ةرسكلا نع ةباين ءايلا هرج

 يضتقت ةقر لصألا يف ةمحرلا نأل يه هريدقت ًازاوج هيف رتتسم هلعافو دعب دض برق نم ةغوصم لعافلا
 ىلع ماعنإلاو لاضفإلا نع ةرابع ىلاعتو هناحبس هللا قح يف يهو موحرملا ىلإ ناسحإلاو لضفتلا
 لصاحلا باوشلا نيلاحلا الك ىلع اهنم دارملاف كلذ لعف ةدارإ نع وأ مهيلإ ريخلا لاصيإو هدابع
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 سيل ةمحرلا ثينات نإ ليقو اهظفل نود باوثلا وه يذلا ةمحرلا ىنعمل ًارظن بيرق ركذ اذلف نينسحملل

 نم ةبيرق ةمحرلا تناك امنإو « ةغللا لهأ دنع ريكذتلاو ثينأتلا هيف زوجي كلذك ناك امو ًايقيقح

 ناك اذإو ةرخآلا ىلع لابقإو ايندلا نع رابدإ يف تاعاسلا نم ةعاس لك يف ناسنإلا نأل نينسحملا

 ةرخآلا يف باوثلا يه يتلا ىلاعت هللا ةمحر نيبو هنيب سيلو « ةايحلا نم هيلإ برقأ توملا ناك كلذك

 . ناسحإلا نم بيرق وهف توملا الإ

 هللا هرسي ام رخآ اذه : - هتاكرب نم نيملسملا عيمج ىلعو انيلع داعأو هب هللا عفن  فلؤملا لاق

 ‹ ةرابعلا ليهست يف يدهج تلذب دقو « ةيمورجآلا :مّدقملا ةممتم ىلع ةثيضملا دئاوفلا نم ىلاعت

 هثحابم نوضغ يف ًابواطو « عنايلا هكاوفلا نم ًافطتقم « ةراشإلا حيضوتل حيرصتلا قيرط تكلسو

 ماكحألا نم هاوح امب هيبلاط آينغم « رافسألا نم ريثكل آقئاف ىلاعت هللا دمحب ءاجف « عماجلاو لصفملا
 ناو « هانمت ام ىلعأ نيرادلا يف هغلبي ناو ٤ هاحنو هدصق نم هب حفني نا ىلاعت هللا لاساو . راعشألاو

 نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا عيمجو يعابتاو 0 نيدلا يف يخياشمو يدلاولو يل رفغيو ينمحري
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 يف ةدراولا دهاوشلا تايبألا سرهف

 ةيمو رجآلا ةممتم ىلع ةيردلا بكاوكلا

 ( هدعاوق بسحب مجعملا فورح ىلع ةبترم )
 لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم خيشلل

 ءزجلا فرحلا دهاشلا مقر

 ةزمهلا فرح

 اج ءاقب نيح سيل نأ انبجأف ناوأ تالو انحلص اوبلط ۳۴

 اج ءاوس الو ناهباشتمالل ًاكرتو ًاميلست نأ ملعأو ١
 ۲ج ءامساهتلواط ام ءامساي ءايبنألا كيقر ىقرت فيك 6٠6

 ؟١ج ءالدلا اهردكت ال روحب مسهنإف يبنلا طهر ىشح ٠١

 ؟"ج ءالجن ةنتعطو ىرصب نيب ليقص افيسب ةيبرض امبر

 ۲ج ءاخإلاو ةدوملا مكنيبو ينيب نوكيو مكراج كأ ملأ 6

 ءابلا فرح

 اج نباصأ دقل تبصأ نإ يلوقو نباتعلاو لذاع موللا يلقأ 1

 اج بلحتو رصت اهانرق باش ينب اهنوحكنت ال هللا تيبو متبلك ٥

 اج بئاحسلا رغ اهتنحقلا انساحم عيبرلا جتن 4

 اج بارعلا ةموسملا ناك ىلع ىماست ركب يبأ ينب هايج 0۸

 ۲ج ايذعم الإ تاجاحلا بحاص اسر هلهأب انونجنم الإ رهدلا امو ٤4

 اج بيرق اهعترم راوكألا نم ليهس ينب صولق تلعج دقو ١

 اج بوضف دنه ةاشولا لاق نيح  بوذي هاوج نم بلقلا برك ۳
 اج اوبضغي نأ اهدعب ةرازف تمرج  |ةنعط ةنييع ابأ تنعط دقلو ۸

 اج هبقرلا مظعب محللا نم ىضرق هبرهش زوجعل سيلحلامأ ٠١

 اج بيشلا يف تاذل الو ذلن هيف هبقاوع دجم يذلا بابشلا نإ ١



 ءزجلا فرحلا دهاشلا مقر

 اج ابيبد بدي نم خيشلاامنإ خيشب تسلو ًاخيش ينتمعز ٨۸

 اج بدألاةميشلا كالم تيأر ينأ يقلخ نم راص ىتح تبدأ كانك 8

 ۲ج بيطت قارفلاباسفن ناكامو اهبيبح قارفلاب ىليلرجهتا ٨۸

 اج بهذم قحلا بهذم الإيلامو» ةعيش دمحأ لآ الإ يلامو ١

 ۲ج بلقتي هريخ يف نم ةداهش ىدل اميس ال دمحلا ميركلا رسي ۷

 ۲ج بنذلا ىرع تلحنا اذإ لصو سيل نأ مهلك تاجوزلا يوذ غلب حاصاي ١

 ۲ج بيرق كنم راوغملا يبأ لعل ًايناث توصلا عفراو ىرخأ عدا تلقف ۷

 ”ج بيختالاهنأ كنم ىجرت جف لك دصقت كاتح تنأ ۸

 ؟ج ابرقأ وأ اهكلاعوأ مأو ابثك المش تابانذلا ىلخ 8
 E ESAs ابكني نأ ريغ نيميلا تاذ

 ۲ج اوباجأف ًابئاد دجملا ثروي ام ىلإ توعد [ةيتف هبر ١

 ۲ج هبراضم هنخت ملورمع فیسامک دهشم موي ينزخي مل دجام خأ ©

 ۲ج بطشم ديدح يراح لك ىلإ اتروهظ انفضأ ءاناخداملف ۹

 ۲ج بطتحن ديصلا انتأي نأ ىلإ اولاعت انلهأ نادلو لاق انود غ ام اذإ ١

 ۲ج برت ىلع ًابارتأ رثوأ تدك ام هيضرأف رتعم عقوت اول ۷
 ۲ج بيصن كنم ريخلل نكي نكلو يتدمو يئاقب ينم لطتست الو 4

 ”ج بجر هلك لوح ةلع تيلاي  بجراذ ل يق نأ هقاش هنكل ٤

 ۲ج بنئشاهباينأ يفو تاثللا يفو سعل ةوح اهيتفش يف ءايمل ٥

 ۲ج بلاعشقلا لدن لاملا قيرز ًالدنتف [مهرومأ لج سانلا ىهلأ نيح ىلع] ۳

 ۲ج ابئاتكلا اهيلإ اضاوخ برحلا ىلع افذقم يباوحشر مازرل ايف ۸

 ءاتلا فرح

  ۴١تلمف رودقلا بصن تلعجتساو تعفلت ناخدلاب ىراذعلا اذإو ج١

  46تيرتشاف عوبابابش تيل تيلائيش عفني لهو تيل ج١

  8تاملمأمويانب تملأ ىتح ةقئاخأورمع ابأ وجحأ تنك دق ج١
 ١ اج تلوت ىتح بلقلا تاعجوم الو اكبلاام ةزع لبق يردأ تنك امو

 ١ ج تيبت ةلصحم ىلع لدي ًاريخ هللا هازج لجر الا

 ۲ 3ج تاللمش يبوث نعفرت ملع يف تيفوأ امبر

  5؟ج تاحلطلا ةحلط ناتسجسب اهونفد ًامظعأ هللا محر
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 ميجلا فرح

a اججأت ًارانو الزج ًأابطح دجت اهبرجتست اهتأت ىنأ تحبصأف 1A۸ 

14 

۲۸ 

11۸ 

1. 

 انرايد يفانب مملت انتأت ىتم

 ءاحلا فرح

 احابصلا اوحبص نوذلا نحن
 يننإف يتراج اي ارذح اذخ

 هسسفتك ميركلا ءرملا بتاع ام

 احاحلم ةراغ ليخنلا موي

 حلصي ناك دق دوعلا نارج تيأر

 حرحزتمامهنم يقالأ امعو

 حلاملا نيرقلا هحلصي ءرملاو

 لادلا ف رح

 انباكر نأ ريغ لحرتلا فزأ

 هدهج غلبي جاجحلا ىسع اذامو

 ةظفل يه ام رصعلا اذه يوحنا

 تتبثأ دحجلا ةروص يف تلمعتسا اذإ

 ةنابل يضقأ ثير اقفر يليلخ

 اهرازم طشو تناب ذم لسأ ملو

 املعل سيق ديعايأرظن دعأ

 ترظن ذإ يحلا ةاتف مكحك مكحاو

 انل مامحلا اذه امتيل الأ تلاق

 تبسح امك هوفلأاف وبسحف

 اهتمامح اهيف ةئام تلمكف

 طبتغاف ورع اي دهعلا يفولا تيرد

 ًاضيب دوسلا نهروعش درف
 يسفن قيقشايو يمأ نبااي

 انام يفشي ملف انيوادن لكب

 عفانب سيل رادلا برق نأ ىلع
 امكحيو ءامسأ ىلع نآرقت نأ

 انرايد يفاني مملت انتشج اذإ

 دق نأكو انلاحرب لزت امل

 دايز ريفح انزواج نحن ذإ

 دوسملو مهرج يناسل يف ترج

 دوحج ماقم تماق تتبشأ نإو

 دوهع تاركذملا تاصرعلا نم]

 ديقملا رامحلا راثلا كل تاضأ

 دقف هفصت وأ انتماسح ىلإ

 دزت ملو صقنت مل نيعستو اش

 ددعلا كلذ يف ةبسح تعرسأو

 ديمح ءافولاب ًاطابتغا نإف

 ادوس ضيبلا نهوجو درو

 دعبلا نم ريخ رادلا برق نأ ىلع

 دو يذب سيل هاوهت نم ناك اذإ

 ادحأ ارعشت ال نأو مالسلا ينم

 دقوم ريخ اهدنع رانريخ دسجت

a 
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 اج دمحمو دمحم لثم نادقف اهلثم ةيزر ال ةيزرلا نإ ۸

 ۲ج ج كلذ لبق داي د مق هوبا داس مث داس نم نإ 8١

 ۲ج [ادوهعو ًاقثاوم يلع تذحخأ اهنإ ةنثب بحب حوبأ ال الإ 6

 ۲ج هدئازب تنرق دق امهاتلك  هدحاو ىمالس اهيلجر تلك يف] ۲

 ۲ج دلاخ مأاي موقلا لك موقلا مه مهؤامد جلفي تناح يذلا نإف ۳

 ءارلا فرح

E ول كحل ياا انا حتا رامقأ اهنأك مههوجوو ١ 

  ۲اج رتساهنود نم تاذللا يف ريخ الف ىنكلا نم ينعدو ىوهت امب حرصف
 ٤ ريراهدلا رهد يف ضرألا مهايإ تنمض دق تاومألا ثراولا ثعابلاب ج١

  4اج ريطأ تيوهدق نم ىلإ يلعل  هجانج ريعي نم لهاطقلا برسا
 اج هروسق ثيلو ماجآ ماغرض هرديح يسمأ ينتمس يذلا انآ مع

  ۷اج ررضالو عقن هريغ ىدلامف هب هندمحاف لضف كيلوم هللاف

  3اج اريطتسم رشلا تيقو هب  اريذن ادعلا نم يل حيتأ

  44روبدلاو ابصلا هب تولأف فج قرو مهنأك اوحيصأ مث ج١
 ١ه اج رمجب ىوكأ يننأك تيبأ [بيلك تركذ املك نجأ]

 رطقلا كئاعرجب ًالهنم لاز الو] البلا يلع يمراد اي يملسا اي الأ ه4 ج١

 اج رزن الو ءاره ال يشاوحلا ميحر 2 قطنمو ريرحلا لثم رشب اهل

 اج رسمخلا لعفت ام بابلألاب نالوعف اتناكفانوك هللا لاق نانيعو

 ١ج راج نم ناعمس ىلع نيحلاصلاو مهلك ماوقألاو هللا ةنعل اي هه
 اج رشب مهلشمام ذإو شيرق مه ذإ مهتمعن هللا داعأ دق اوحبصأف ٥

 ١ج ريجملا لالذإ راجلا ملظو انرجأ نم ملظت تقلع كارا ٤

 اج رمأهتقيلحخ يف موي لك هل  هنإ هللا هب ينأي جرف ىسع ۷

 اج رفصت يهو اهتقراف مكو ابيآ تدك امو مهف ىلإ تبأو ۹
 اج ارمع اهباسحأ ووذ مالل اإ اهل بونذ ال نافطع نكي ملول 04

 ١ج رقساهدعب مهتبذع ال هللاو [مهباتسع ايندلا يف نيبحملا بسح] ٠

 ١ج ركملاو ليحتلا يف فطلب غلابف اهودع رهق سفنلا ءافش ملعت] ۴

 ۲ج روبهلا لوهت نم لوهلاو روبحملا لعزو ةفاخم روهمج رقاع لك بكري 1"
 ۲ج رصتني هيرصان اونوكت نمو ربج مكيف ةبغرل مكمأ نم ۴
 ۲ج ورمع نع سيق اي سفنلا تبطو تددص انهوجو تفرع نأ امل كتيأر ۷
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 ”ج اراهج يداني نونملا يعاود ىسنملا ليثب بيطت ًاسفنأ 6
 اج اربجيف ةفآر بسيبح الو ارجهي نأ دلج بحملام 1

 ؟ج راسيإ اذ لاخي ميدعو ميدعك رسوم سانلا يف بر 1

 اج رارق ءيش لك امل نإف هبايرأ ريخ كلم ىلإ ۳

 اج راهملا نهنيب جيجانعو مهيف لبؤملا لماحلا امير ٤

 ١٠ج برت ىلعاب ًابارتأ تنكام هيضرأف رتعم عقوت الل ۷
 ۲ج رقبلا تفاعامل برضيروفلاك هلقعأ مثأكيلس يلتقو ينإ ۸

 ۲ج رباصلالإ لامآلا تداقناامف ىنملا كردأ وأ بعصلا نلهستسال ٠

 ۲ج راجلاب نوفوي مل ءاقيلصلا ممي مهترسأو معن نم سراوف الول 1
 ۲ج رجاش كلجر تحتاهيبكرسم الك اهبرجتشتاهتأت ىنأ تحبصاف ١

 ۲ ج رجف ناك نإ مهللا هل رفغاف ريد الو بقن نماهسمام رمع صفح وبأ للاب مسقأ 7

 ۲ج ارصنرصنرصنايلئاقل ارطس نرطس راطسأو ينإ ۷

 ۲ج اهروجناهيلعوأاهاقت يسفل [رجاف ينأب ىليل تمعز دقو] 4
 ۲ج رقاع كنإف اداز اومد اذإ اهنامس قوس فيسلا لصنب بورض 4

 ۲ج رادقألا نم ةيجنم سيلام  نمآو ريضت ال ًارومأ ٌرلح ١

 Eê ا ريخألا نباو سانلا ريخ لالبو ١

 ۲ج اردصت رودصلا بابرأل ًافاضم ادغ نمف رودصلا بايرأب كيلع 4

 ١ج ارقحتو كالع نم اردق طحنف صقان ةباحص ىضرت نأ كايإو

 ۲ج ارذحمو ًايرغم يلوق نيبي لصزم ضفخ مث نموبأ عفرف

 نييسلا فرح
 ؟ج سيعلا الو ريفاعيلا الإ سينأ اهب سيل ةدلبو ۲

 اج سلتخم ريف يئتدعو ام هيقر ينيصقتل يك 84

 ۲ج سماخ لحرتلا موي هل مويو |ًائلاثو ًامويوًاموي اهب انمقأ 4
 ۲ج [سبحا سبحا نوقحاللا كاتأ كاتأ] يتلغبب ءاججنلا نيأ ىلإ نيأف ۷

 ۲ج سلخملا ماغكاك كسأر نانفأ امدعب ديلولا مأ ةقالعأ ٠

 "ج اسنارقلا فويسلاب انم برضأو [مهنم ةقيقحلل ىمحأو ركأ] ۲

 نيشلا فرح
 ١ج اشياع تمدام شيعلا يف لمأ انل اننإف انيف تلز ال يتبأايأ 1۹
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 داضلا فرح

 ۲ج اضرلا لالجلا يذ نم كلينب اميسالريخلاب سانلا قف 4

 ش نيعلا فرح
 ١ج اعطاس لالهلاك ءيضيًامجن اعلاط ليهس ثيح ىرتامأ ١١
 ١ج عوضتي هتررك ام كسملاوه هركذ نإانل نامعن ركذ دعأ ۸

 ١ج عمطأ هللا ةمحر يف يذلا تنو نطوم لك يف تنأ ىليل براي ۴٤

 ۱ج [عسطاقأ نم ىلع يل انوكت مل اذإ] امتنأ يدهحب فاو ام يليلخ 4۷

 اج عونق لقم ةقع يذ لك  زازتعاو ىنغاذ كفنيسيل ١

 اج عبضلا مهلكأت مل يمقنإف رفناذ تنأامأ ةشارخ ابأ 4

 ١ج عيبي نيح نوبغملا مدنيامك يلتدقف ينم ناك ام ىلع تمدن ۲۷

 ۲ج يعجضمًاموي كنعولخي سيلف يعجماو يمولت ال ًامع ةنبااي ١

 ۲ج عنصآ مل هلك ًابنذ يلع يعدت رايخلا مآ تحبصأ دق

 علصألا سأرك يسأر تأر نأ نم

 ۲ج عباصألا فكألاب بيلك تراشأ ةليبق رش سانلا يأ ليق اذإ 6

 ؟ج اعدختورغت نأ اميك كناسل ًاحنام تحبصأ سانلا لكأ تلاقف ۴۳
 ۲ج عقلب ءاديبي ًانش اهكرتتف يتبرقب ريطت نأ اميكل تدرأ 4
 ۲ج عزاو بيشلاو حصأ املأ تلقو ابصلا ىلع بيشملا تبتاع نيح ىلع ۷

 ؟ج معقاو نآلا وه مأ ءان يتومأ ًاكلام يدقف دعب يلابأ تسلو ١

 ؟ج اعتكأ الوح ءافلذلا ينلمحت [اعضرم ايبص تنك ينتيل اي] ١

 ۲ج هعاعش اوحمل ومه اذإ نيرظانلا ىشعي ظاكعب 6

 ءافلا فرح

 ١ج افو ميشايخ ىملس نم طلاخ افقرق ًاراقعاموطرخ ءابهص ۲

 اج يفالت لبق فالتو ىدنلا يلوي لزي مل ىلوم نيعب يلإ رظنا 55
 ١ج يفاولا ءانثلاو يئاعد متغاف هجاتحيام جاتحأ يذلاكانأ

 ١ج فزخلا متنأ نكلو فيرص الو بسه متنأام ةنادغ ينب 03

 ١ج فراع انآ ىنم ىفاو نم لك امو ىنم نم لزانملا اهفرعت اولاقو 05

 ٣ج ةفآريغب دوسحلا مغر ىلع ماشتلا يف ةرشع سمح انكو ١
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 ىحضأو انيونت تحبصأ دقف

 هيف حاورألا قفخت تيبل

 ينيع رقتو ةءايع سبلو

 تيب رسك يق ةريسك لكأو

 جف لكسب حايرلا تاوصأو
 ينود قارطلا حبتي بلكو

 فيحن يمع ينب نم قرخو

 ع فردا وحكم نوهت
 [هب ىضريام لك حليمأ اماي]ز
 اهثيدح نسحو منغ اذبح الأ

 ةفاضإلا هقراقت ال يبيبح

 ففينم رصق نم يلإ بحأ

 قوضيشللا سبل ندم لإ با
 فيغرلا لكأ نم يلإ بحأ
 فوفدلا رقن نسم يلإ بحأ

 فولأ طق نم يلإ
 فينع جلع نم يلإ بحأ
 فدسلا يق دايجلا ضكرب انم

 يسفب هاليحأ امايهباضرو

 فند امئاه يبلق تكرت دقل

 تا

 فاقلا فرح

 تلاقو يلإ اهردص تبرض

 نقرتخملا يواخ قامعألا متاقو

 اهتاماه ايحاض مجامجلا رذت

 يقاوألا كتقو دقل ًايدع اي

 [نقضخلا عامل مالعألا هيتشم]

 قلخت ملاهنأك فكألا هلب

 [قلمس ءاديب مويلا كنربخت لهو] قطنيف ءاوقلا عبرلا لأست ملأ

 فاكلا فرح

 ينناكف هدعبل تلحن نكل

 اكارألا مطقست سيع كتتأ

 كلام ابأ ينرجأ تلقف
 [كانأ ىنأ دق يتنب لوقت]

 ةكوهنم هروطشم هب يمسج

 هكيرحت نكمسب سيلو فلأ

 اكايإ تغلب ىتح كيبلإ
 اكلاه أرمآأ ينيهف الإو

 اكاسع وأ كلع اتبأ اي

 ماللا فرح

 مكبح هللا لوسسر تيب لهأاي
 ومكنأ ردقلا ميظع نم ومكيفكي

 امنإو داؤفلا يفل مالكلا نإ

 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 هلزنأ نآرقلا يف هللا نم ضرف

 هلل ةالص ال مكيلع لصب مل نم

 ليلد داؤفلا ىلع ناسللا لعج
 [لئاز ةلاحم ال ميعل لكو]
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 ًاكرابم ديزلا نب ديلولا تيأر
 ةزينع ردح ردخلا تلمخد مويو

 اهلبق نك ىلوألا بح اهبح احم
 لوحي اذام ءرملا نالاست الأ

 دمحم هّلإ اي ينومحراف الأ

 هضرع موللا نم سندي مل ءرملا اذإ

 اهميض سفنلا ىلع لمحي مل وه نإو
 مهنعو انع سانلا تلهج نإ يلس]
 ليبن دجام نوكت تنأ

 ينبيجت موسرلاو لأسأ تذحأاف

 ينتيلو تدكو لعفأ ملو تممه

 لئثؤم دجمل ىعسأامنكلو

 عسيرم ثيفو عيبر كنأب

 [ةراسجست ريخ دوجلاو ىفتلا تبسح]
 ام اذإ ىتح يتقفر ممهارأ

 ليبابأ مهب ريط تبعلو
 اهتدوموئدت نأ لمآو وجرأ

 انيروف دمتعاوجنت هب اباوج

 هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو]
 [عضرمو تقرط دق ىلبح كلئمف]
 [هللط يف تفقو راد مىسر

 ينارأ ديدشلا كب يدجو نإ

 بقحتسم ريغ برشأ مويلاف
 تلز ال مث مكلاذك اولازت نسل

 اهلثمب زيزعلا دبع يل داع نإل

 اهموسر ًاراقق اهيناغم تحضاف
 لزنمو بيبح ىركذ نم كبنافق
 يلتاق كبح نأ ينم كرغأ

 فرحلا

 هلهاك ةفالخلا ءابعأب ًاديدش

 يلجرم كنإ تاليولا كل تلاقف

 لبق نم لح نكي مل ًاناكم تلحو
 لطايو لالض مأ يضقيف بحنأ

 لمأ هل متناف ًلهأ نكأ مل نإف

 ليبولا لكلا ةرارم تدجو

 ليمج هيدتري ءادر لكف

 ليبس ءانثلا نسح ىلإ سيلف
 [لوهجو ملاع ءاوس سيلف

 ليلب لامش بهت اذإ

 لاؤسو ةباجإ رابتعالابو
 هلئالح يكبت نامثع ىلع تكرت

 يلاثمأ لثؤملا دجملا كردي دقو
 الامشلا نوكت كانه كنأو

 القاث حبصأ ءرملا ام اذإ ًاحابر
 الزخنالزخلاوليللا ىفاجت
 لوكأم فصعك لثماوريصف

 لير كساد لادغإ ان
 لاأست ريغ ال تفلسأ لمع نعل

 [يلتبيل مومهلا عاونأب يلع

 لوحم مئامت يذ نع اهتيهلأاف

 هللج نم ةايحلا يضقأ تدك

 الودع تدهع نس كيف ارذع
 البت ءيش نم تفحخام اذإ
 لغاو الو هللا نم ًامثإ
 لابجلا دولخ ًادلاخ مكل

 اهليقأ ال نذإاهنم يئئكمأو

 لهؤت شحولا نم لهأ ىوس مل نأك
 لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب
 [لعفي بلقلا يرمأت امهم كنأو]
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 لزنت حيرلا هب لدعت امه نايأف] ةرفقب تناك ءارغلا ةجعنلا اذإ ۷

 لمجتف ةصاصحخ كيصت اذإو] ىنغلاب كبر كانغأ ام نغتسا 14
 لوفأ وأ ةف سك سمشلل ضقت ملول سمشلا لب ال ردبلا كهجو ٠

 لجأ ىلإ ال ارت دعبو رجه  ًافغش ينداز لب ال كترجه امو ١
 لظنح فقان يحلا تارمس ىدل  اولمحت موي نيبلا ةادغ ناک ۷

 ليهصلاو محمحتلا ينيذؤيل ينإ كنم ريخ كيبأو الف ١

 الأ ناك نم ىدهلا جهن مو ةلضعم لكانيفك شيرق مكب ١
 لجو فئاحن اهنهانأ اهتفلسأ دق ملم ًانارقغ بوتلا لباقاي ٠٤
 ليصفت لحفلا تانب نع اهقلخ يف اهديقس معفاهدلقم مخض 1

 لجألا يحخاري رارفلا لاخي ءءادعأ ةياكنلا فيعض ۷
 لمهم يليلحخ نم ليمجريغل يننإ ءالخألا فجأ ملو ينوفج 1

 ميملا فرح

 مالسلا رطم اي كيلع سيلو اهيلع رطم اي هللا مالس ٤<

 هملسماو سوقماب يثارو يمري ينلصاوي وذو يبيبح اذ ٩
 ملظ امف هيأ هيباشي ننمو مركلا يف يدع ىدتقا هيأب ۴۳

 ماذح تلاق ام لوقلا نإف اهوقدصف مالح تلاق اذإ 5

 اهماعط تنأ ماتيأللو كيلإ اهسوؤر لويخلا يولت يذلا تنأو 4
 ملأ مهلكو لهأ ليس .خنلا ءارتشا يف يننومولي 4١

 ميمحو دعبم ءاملسأ دقو هسفنب نيقراملا لاتق ىلوت ۴

 مئامتلا دقع هنع نغمب سيلق ىتفلا ةمه نم تاجاحلا كت ملاذإ ٠

 امصتعمدحأامامح نمام امفايسأت ىسألا كسنيالا ۳

 ميخو هيغتبم عترم يغبلاو مدنم ةعاس تالو ةاغبلا مدن ط١

 مساقلا مأ ترزل بيشملا هيف ىسع دق يسأر نأو ءايحلا الول ۳

 اموتكم ناك امع برعأ تأشنأ مكل نيحشاكلا نيم نيبتامل] 60

 ماشه اهب سيل ضرالا نأك ًارعشقمةكم نطب حبصأف 4

 مئامعلا يل ثيح يضاوملا ضيبب مهبرض دعب ىلكلا تحت مهنعطنو 6

 [ملسلا قراو ىلإ وطعت ةيبظ ناسك)] مسقم هجوب انيفاوت امويو ۸
 ملألا ةومح مكيلإ وكشأ انمض مكيف تلز ينتلخام 4

 ملظي ال ةلعلف ةفع اذ دجت نإف سوقنلا ميش نم ملظلاو 5

 مدعلا يف ككيرش ىلوملا امنكلو 2 ىنغلا يف ككيرش ىلوملا ددعت الف ٠٠١



 دهاشلا مقر
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 قرع تاذ يف ةلخن اي الأ

 هلثم يتأتو قلسخ نع هنتاال

 هنأ ملعتو انالووم رصننو]

 هسنورمآلاو ريخلا نولئاقلا مه

 موق ةنق تزمغ اذإ تنكو]

 ا هتعدوتسا يتلا كتعيدو ظفحا

 دعن الف قشمد نم انجرح اسم اذإ
 ملاظل عشخت الاناخأ اولاقو]

 يتعيجض مانملا يف ىميلس تيلف

 اندنع نميقت ال لحرا هل لوقأ

 الجر مكباصم نإ مولظأ

 [اومدقت نيملسملا يبن لاقو]

 مراجو هيلع مورجم سانلا امك
 [امظعم رهدلا ثداح نم اوشح ام اذإ]

 مل نإو تلصو نإ بزاعألا موي

 مضارجلا اهيف مادام ًادبأ اهب

 ملظت كموق قح اذ الو [زيزع

 منهج يف مأ ةنج يف وأ كلانه
 [املسم رهجلاو رسلا يف نكف الإو]
 ملظ ةيحت مالسلا ىدهأ
 امدقملا نوكت نأ انيلإ ببحأو

 نوللا فرح

 هنجلا نيقتملا ءازج تمعن

 ناصغألااهلقت سومشللام

 [يننوخت ال ينتتدهاع نإف شعت]
 انالإ ال ةعافخ اي مكالإ

 مترصب مكلوقع تارب ولف

 انومتقثاو اذإ مكلذو

 وملا ركاذ لازت الو رمش حاص]

 هنإف هنكتو اهنكي نإف

 اهل نيضم ماوعأ دعب اهتركنأ
 دحأ ىلع ًايلوتسم وه نإ
 مكل ًايلاق مكتقراف ام هللاوف

 كلام لآ نم ميضلا ةابآ نبا انأ
 يحصاتن كنأ تمعزو ينتوعدو

 ًاموي نزرب تايناغلا ام اذإ

 نافرعو بيبح ىركذ نم كبنافق
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 هنملاو ىنتملاو ينامألا راد

 نابحطصي بئذ اي نم لشم نكن
 اناوهلاو ةعارضلا سانلا ازع

 انادل ومكئاد ءاود نأب

 انالع مكدامتعا رصق ىلع

 [نيبم لالض هنايسنف ت

 اهنابلب همأ هتلغ اهوخأ

 اناريج ناريجلا الو راد رادلا ال
 نيناجملا فعضأ ىلع الإ

 نوكي فوسف ىضقيام نكلو

 نداعملا مارك تناك كلام نإو
 انيمأ مث تنكو تقدص دقلو

 انويعلاو بجاوحلا نججزو

 نامزأ 3 هراثآ تفع عمبرو



 فرحلا دهاشلا مقر

 نوزخملا كريغل مثهقفنت اهعمجت كالي امم كل 6

 نازحألا ربخم ًارمع نإ ورمع مويلا يف ربح الا رمع نإ 1١
 نيونتلاب هيرغي هييقرو  االؤافت فاضملا باب هتملع ۲

 يتيفوخت كابأ ال يقالم  ينأ دي ال يذلا تومسلابأ 6

 انامرحو مكنمةدعابم ىقال مكبلطي ناكول انطباغ براي ا 67

 انيملسملا جئاوح ضقتلو | شيرق ريخ نبااي تنأمقتلو ٨۸

 ينوفرسعت ةمامعلا عضأ ىتم ايانشلا عالطو الج نباانأ 4
 نورحلا مطحلا ىلع قشوذل يلوح ءارجو يتهادب نإ 6

 نيرعلا طسو نم ثيللا ناكم يريمح نمانناكم نإو ٩

 نيعبرألا دح تزواج دقو ينم ءارعشلا يغتبت اذامو

 [نامزألا رباغ يف احاجن هللا كل ردقي مقتست امثيح] ۲

 نالثم هللا دنع رشلابرشلاو اهركشي هللا تانسحلا لعفي نم ۳

Yoينينعيال لوقأ مث فعأف يتبسي ميئللا ىلع رمأ دقلو  

 نابيش هنم نكلو يرمعل الك مهل تلق نابيش نم رقصلا وبأ اولاق ۴١

 ناندع هللا لرسرب تتعامك  بسح ىرذ نباب الع دق بأ مكو
 نيرع دنع هاوقألا يرغافك  ىغولا ةموح يف يركبلا ينب تيأر ٠۰

 نايقتلي فيك ىرخأ ماشلابو ةجلح ةئيدملاب وكشأ هللا ىلإ 4

 ءاهلا فرح

 اهاتياغدجملا يفاغلب دق اهايأ ابو اهابأ نإ ٤4

 اهانيع ةلامه تدغ ىتح] ادراب ءامو انبت اهتفلع ٠

 هاسنأ دعبلا يف الو هالقأ تسل نم ايا 9

 هللا كل هللا كل  تكاذ ىلع | هلل كل

 ءايلا فرح

 اينافك ام مهدنع يذ نم يبسحف مهتيقل نورسوم مارك امإف ۳١

 ايقاو هللا ىضق امم رزو الو] ايقاب ضرألا ىلع ءيش الفزعت ۸٨۸

 هيقاو اذ كل ىلوأف ىلوأ افقلادنع كانيعاتفلأ ٤٤

 ايقاب لاملاب الو ًايوسكم دمحلا الف ىذألا نم ًاصالخ قزري مل دوجلا اذإ 8
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 تب ا ما ےک دعم
 ءزجلا فرحلا دهاشلا مقر

 اج ٌيربيخ نبا لشم ىتفال] يطملل ةليللا مشيه ال ١
 ۲ج ايئاج ناك اذإ ًائيش قباس الو ىضمام كردم تسل ينأ يل ادب ۲

 ۲ج هيواعم مآ فهل اي ادغ ةلئاق بر اي ٤
 ۲ج ايناكم لحتال ينارت ثيحف ةفاضإ تىناو نيونت يناک ٠

 ةيردلا بكاوكلا يف ةدراولا دهاوشلا سرهف مت

 لدهألا يرابلا دبع دمحأ نب دمحم ديسلل

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو معنلا لك ىلع هل دمحلاو

 كو كرت ن
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 دوعسلا يبأ ريسفت

 يواضيبلا ريسفت

 ماشه نيا ةريس ىلع فنألا ضورلا
 بهذلا روذش حرش قيقحت برألا ىهنم

 ليقع نبا حرش قيقحت ليلجلا ةحنم

 ىدنلا رطق حرش قيقحت ىدهلا ليبس
 كلاسملا حضوأ حيضوت كلاسلا ةياده

 ليقع نبا دهاوش ىلع ليلجلا حتف

 ليقع نبا دهاوش حرش
 بيبللا ينغم
 لصفملا تايبأ حرش لضفملا

 لصفملا حرش
 يفاولا وحنلا

 عماوهلا عمه ىلع عماوللا رردلا
 عماوجلا عمج حرش عماوهلا عمه
 ىدنلا رطق دهاوش حرش ءادتهالا ملاعم

 نابصلا ةيشاح شماهب ءينومشألا ىلع ينيعلا

 بيبللا ينغم دهاوش حرش
 ينومشألا

 بيبللا ينغم ىلع ريمألا ةيشاح

 بيبللا ينغم ىلع يقوسدلا ةيشاح
 ينومشألا ىلع نابصلا ةيشاح

 ىدنلا رطق حرش ىلع يعاجسلا ةيشاح
 داعس تناب ةيشاح

 بهذلا روذش حرش ةيشاح

 رداصملاو عجا رملا

 شا
 نيدلا ييحم دمحم

 نيدلا ييحم دمحم

 نيدلا ييحم دمحم

 نيدلا ييحم دمحم

 رواجرجلا شماهب «يودعلا هطق دمحم

 يراجرجلا معنملا دبع
 ماشه نبال

 سارف يبأ نيدلا ردب دمحم

 هيلع قيلعت عم «شيعي نبا نيدلا قفومل
 نسح سابع
 يطيقنشلا نيمألا نب دمحأ

 يطويسلل امهالك

 يديبزلا يكملا نب نامثع ديسلل

 يروجابلا ميهاربإل

 يودعلا ةدابع دمحمل



 خيضوتلا ىلع جيرضتلا حرش ةيشاح
 يوارفكلا ةيشاح

 ليقع نبا ىلع يرضحلا ةيشاح
 بجاحلا نبا ةيفاك ىلع يضرلا حرش
 بيبللا ينغم دهاوش بارعإ بيجملا بيرقلا حتف

 جيلا
 بيبللا ينغم تايبأ حرش

 بدألا ةنازخ
 ةيفلألا دهاوش حورش حرش ةيوحنلا دصاقملا
 ةيبرعلا سوردلا عماج

 دئاوفلا ليهست حرش دعاسملا ىلع قيلعتو قيقحت
 صئاصخلا

 بدألاو ةغللا يف لماكلا

 هيوبيس دهاوش تايبأ حرشو قيقحت

 حيضوتلا ىلع حيرصتلا حرش
 بتاكلا بدأ حرش باضتقالا

 كلاسملا حضوأ ىلإ كلاسلا ءايض
 اهحرشو اهقيقحتو تايعمصألا

 طيحملا سوماقلا
 ماا تیت
 ىربكلا ناويحلا ةايح

 هقيلعتو ريبكلا ىشعألا ناويد

 هحرشو يبنتملا ناويد

 ينادمحلا سارف يبأ ناويد

 ضرافلا نب رمع ناويد

 قدزرفلا ناويد

 ةيعفاشلا تاقبط

 نايعألا تايفو
 ينايبذلا ةغبانلا ناويد

 يصمحلا يميلعلا نيدلا نيز نيسايل

 يكلاملا يدماحلا ىسوم نب ليعامسإل

 ةرد هط دمحمل

 اضر يلعل

 يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع

 يدادغبلا رمع نب رداقلا دبع
 بدألا ةنازخ شماهب « ينيعلا دمحأ نب دومحمل

 هيلع قيلعت عم «يتييالغلا ىفطصمل

 تاكرب لماك دمحمل

 ينج نبال
 دربملل
 نوراه مالسلا دبع دمحمل

 يرهزألا هللا دبع نب دلاخل

 يسويلطبلا ديسلا نبال

 راجنلا زيزعلا دبع دمحمل
 نوراه مالسلا دبع دمحمل

 يدابآزوريفلا نيدلا دجمل

 يناجنزلل



 نم لوألا ءزجلا سرهف
 ةيردلا بكاوكلا دهاوش حرش

 ةيمورجألا ةممتم حرش

 en SAAR A بارعالا ةفرعم ةمالع دهاوش

 ES ا اوشا م ak فرصنب ال يذلا مسالا دهاوش

 O خيطتلا مق ET ةفرعملاو ةركنلا دهاوش

 قا ا عاب لا كم CE لوصوملا مسالا دهاوش

 E SESE AEA ءامسألا نم تاعوفرملا دهاوش

 e anl A SASS هلعاف مسي مل يذلا لوعفملا دهاوش

 ربخلا وأ أدتبملا دهاوش

 :E ESSN A e aga اهتاوخأو ناک دهاوش

 eS ا 0 سيلب ةهبشملا فورحلا دهاوش

 AS ف دع فال a اف »روحا ع راو أ متم ا زب د ف هان ab A ةيراقملا لاعفأ دهاوش

 ا مااا اوصل شل تت قط وو نعت رم كس وج علا اهتاوخأو نإ دهاوش

 EES ERS AAR سنجلا يفنل يتلا ال دهاوش

 مج دفا مارال اون يق بهدا قوت اهتاوخأو نظ دهاوش

 [لوألا ءزجلا سرهف مت]
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 نم يناثلا ءزجلا سرهف

 ةيهورجآلا ةممتم حرش

 E ا مت ل ا EO ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا دهاوش

 هوو اك تا ةاوواتم ا مقا دا 4 نو ا ا اقام هلجأ نم لوعفملا دهاوش

 رع امج اممم طعما مح عدلا ل اج ب تخت ا هب ب ام تعنلا دهاوش

 SSS م د سكب لاعفألا لمع ةلماعلا ءامسألا دهاوش

 نكي دوم وو ل فطوم انا وا طا لمعلا يف عزانتلا دهاوش

 aa EAs OS نو جيشا ظنت نط ا طوال محا بجعتلا دهاوش

 Ss e وخلل ميسم ف جذب وادا دودج دا رق ا Saa يع فقولا دهاوش

 [يناثلا ءزجلا سرهف مت]
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